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 ةيرظنلا طباوض
 يوحنلا ركفلا تازكترم



 برعلا ناسل يبتكم

 ]11521222 .ء«متنل ليدب طبار



 لوألا لصفلا

 لماعلا

 اهنم اوطبنتساو .مامتها اهيأ ةيبارعإلا ةيلماعلا ةينبلاب ةاحنلا متها دقل"

 (يف لمأتلا اوعفدو .اّلامعتساو ءانب ةلمجلا يف ةمكحتملا لوصألاو دعاوقلا

 لمأتلا نوكي نأ نكمي ام ىصقأ ىلإ بارعإلاو لمعلا ةيرظن هيلإ يضفت
 .اهتلئاط تحت عقيو .ةيلماعلا ةينبلا هيف مكحتت امع اوفشكف .هفطلأو هقدأو

 ءاهناطلس تحت عقي الو اهتضبق نم تلفي ام هسفن نآلا يف اوفشتكاو

 ةينبلا زواجتت يتلا ثحابملا يف اوضاخو ءنيلاجملا نيذه نيب دحلا اوماقأو
 لماعلا ةيرظنب اهوققح يتلا جئاتنلا تناكف...لمجلا ين ةمكحتملا ةيلماعلا

 نيب تاقالعلا ىوتسم يف :يأ .هتلئاط تحت عقي الو لمعلا زيح زواجتي اهيف

 قاطن يف يرجت يتلا كلت نع ةيمهأ لقتال .باطخلا صنل ةنوكملا لمجلا

 نمو ...صنلا ةينبل اّملاث ايرظن اسأ كلذب اورفوف «ةدحاولا ةيلماعلا ةينبلا

 ةيتاسللا تايرظنلاو ةيبرغلا ءاحنألا نع اوثرو نيذلا ةجاح دكأت كردت انه

 ةيوحنلا ةيرظنلا نع ردصي نم ىنغو ءصنلا وحن نع ثحبلا ىلإ «ةثيدحلا
 ."سابتقالاو ذخألا نع ةيبرعلا

 (7١ةةص «ةيوحنلا ةيرظنلا يف باطخلا ليلحت لوصأ)



 لماعلا ةركف لصأ

 ؛ةيبرعلا ةغللا يف ةيبارعإ ةكرح دوجو ىلع ةيبرعلا سرد يوحنلا ركفلا ماقأ

 ىلإ ليبسلا وه ذإ ؛ةاحنلا رظن يف ةيبرعلا صئاصخ مهأ نم دعي بارعإلاف

 نآل "نيملكتلا_ ضارفأ قع نققوب" 5 و :"ظافلألاب يناعملا نع ةنابإلا"

 نإو ءاهحتفي يذلا وه بارعإلا نوكي ىتح اهيناعم ىلع ةقلغم ظافلألا"

 .”"اهل جرختسملا وه نوكي ىتح اهيف ةنماك ضارغألا

 يف ةيبرعلا ةكرحلا كلت دوجو ريسفتل ةقيرط نع ثحبلا ىلإ كلذ مهعفد دقو

 ىلإ اودتهاف هبابسأ طبضو (خلإ ...ةرسك «ةحتف «ةمض) ةنيعم ةيفيكب عضوم لك

 لب «ةقيقحلا هجو ىلع ال ءضعب يف اهضعب ؛ةيوغللا رصانعلا لمع" لمعلاب لوقلا

 .""اهمزالت يف اهنيب ةتباثلا تاقالعلا هجو ىلع

 ظافلألا عقاوم نم يوحنلا سردلا هظحال ام (لماعلا) ةركفلا هذه لصأف

 ءاهمكحي ماظن نود اًرشن ظافلألا نوكت نأ نكمي الف ءاّمومع ةلمجلاو ةرابعلا يف

 نم ببسب اهنم ةدحاولا ةملكلا لعجت نأ مالكلا مظنو'" اهطبري مظن وأ

 "له ١/ «صئاصتخلا )١(

 مد يركلا «ةيفالحت لئاسم (1)

 .75/8 ص «يناجرجلا رهاقلا دبع ءزاجعإلا لئالد (1)

 8 1١. -14 ص ؛ىسوملا داهن .د ؛يبرعلا وحنلا ةيرظن (5)



 هنأل ؛بارعإلا نم ثدحي ام ثدحي يذلا لماعلا وه ببسلا اذهو "”"'اهتبحاص

 ناك مث نمو ؛بارعإلا ريغتي اهريغتب يتلا ةيونعملا تاقالعلا نم اعون دلوي

 .ضعب نع اهضعي زيمت ةنيرقو ءبيكرتلا نع ةئشانلا ٍيناعملا ىلع ةمالع

 اذه يفو .بارعإ تامالع نوكي نأ لبق ىنعم .يبرعلا وحنلا يف "لمعلا"ف

 هتطساوب يذلا ظفللا ىلإ تامالعلا هذه ثادحإ بسن" :يضرلا لوقي .ددصلا

 ببسلا هنأ امك «ةمالعلل ببسلاك هنوكل ؛اًلماع يمسف .مسالاب يناعملا هذه تماق

 ينزج دحأ راص هب هنأل ؛لعفلا وه لعافلا يف لماعلا :ليقف .ملعملا ىنعملل
 دحأ راص هب هنأل ؛لعقلا وه لعافلا يف لماعلا" ةريخألا هترابعو ""مالكلا

 نأ :اهدافم -ملعلا اذه مهف يف ةيرورض يهو -ةقيقح ىلإ ريشت "مالكلا يئزج

 :ىنعمب يقئالع موهفم لمعلا

 .لومعمو لماع يهف .ضعب يف اهضعب لماع ظافلألاف ءظفلو ظفل نيب ةقالع هنأ -

 .يناثلا يف اهدحأ لمعي ظافلألاو يناعملا نأ :يأ .ظفلب ىنعم ةقالع وأ -

 هيلع ءانب تاملكلا بترت يذلا "نوناقلا" لثمي ةاحنلا دنع لماعلاف :هيلعو

 حضوتو .بيكرتلا يف رصانعلا نيب .قئالعلا كاردإ ىلع نيعت ةيليلحت ةادأ هنأ امك
 عضاوملا هيف ردقت هديرجت لالخ نم «مالكلا ءازجأ نيب طابترالا ىدم

 هل نأ نكمي ام عيمجف" ؛ملكلا نيب يونعملا قلعتلا بسحب «تالحملاو

 )١( اص ءزاجعإلا لئالد .

 .57 ١/ «ةيفاكلا حرش (؟)



 ةينبلا هساسأ :ىنعملا نع لاقي نأ نكمي ام عيمجو «ىنعملا هلصأ «ةيلماعلا ةينبلا نع

 نود ىنعملاو لمعلا. نيب. عمجلا. ىلع كئثيدح. ينبت نأ نكمي. مث -نمو .؛ةيلماعلا

 تفعاضلو .ءنصفلا.لبقي ال ام نيب .تلصفل ءامهنيب لصفلا-تمر-ولو «قيرفت

 .""اًقاعضأ ةراسخلا كلذب

 سردي وهف «ةلمجلا وأ بيكرتلا-ةساردب اًضتخم وحنلا لعج ام اذهو.-

 وأ -ظفللاف .يوغللا بيكرتلل ةنوكملا رصانعلا اهلثمت يتلا ةيوحنلا تاقالعلا .

 هذه.«ةصاخ :ةيوحن ةقالع هنع أشنت ءاصاخ اًبيكرت هريغ عم بكرتي -ىنعملا

 . .ةلمجلا يف اهانعم ديدحتو «ةملكلا لكش ديدحت يف رثؤت ةقالعلا

 اًحالطصا الإ -ةقيقحلا يف -نكي ملف «ةاحنلا هدارأ:[ىك لماعلا وه اذهو

 برعلا مالك يف لماوعلا" ذإءاهنع ريبعتلا وأ «ةقالعلا هذه نايبل هيلع اوقفتا

 يف اًضارتفا .الإ لمعلاب لوقلا نكي مل امك "””تارثؤم ال ةقيقحلا يف تامالع

 هب قلعتي امو بارعإلا يف رهاوظلا نم ريثك ريسفت ىلع مهناعأ يلحتادلا ليلحتلا

 اهدومعو «ةيوحنلا ةيرظنلا بلص -يوحنلا ركفلا يف -لماعلاب لوقلا لعج امم

 .”"يبرعلا وحنلا يف ةيوازلا رجح" :يحجارلا هدبع .د لوقي امك وأ «يرقفلا

 اننا ام

 )١( :؟ ؛ اص «شواشلا دمحم .د «ةيبرعلا ةيوحنلا ةيرظنلا يف باطخلا ليلحت لوصأ ..

 هس : .؛ا ص «فاصنإلا :رظنيو ,ىاا/
 )١( «ةيفاكلا حرش ١/



 «يبرعلا لامعتسالا ةبقارم لالخ نم -هتأشن ذنم يوحنلا ركفلا كردأ اذكهو

 نم الك نأ -هلمكأب صنلا مث نمو .بيكارتلا وأ تادرفملا ىوتسم ىلع ءاوس

 ءمالكلا مظنل ةلصحم دعت "تالومعملا"و "لماوعلا"و "ةيبارعإلا ةمالعلا"

 اهضعب ةيوغللا تادحولا تاقالعو «بيكارتلا لخاد تادرفملا فئاظو ةبقارمو

 لبق وحنلا خيرات يف .ةحضاو اذه روذب ىرت رخآلاب امهنم لك قلعتو ءضعب عم

 يف نّمو (ه ١١ :ت) يمرضحلا قاحسإ يبأ نب هللادبع دنع .دمحأ نب ليلخلا
 :هلوق عمس امل ءقدزرفلا قاحسإ يبأ نبا لأس دقف هتقبط 3

 ”ُفّلجم وأ اًنحْسُم الإ ٍلاملا نم ْعَدَي مل َناوُرَم َنبا اي ٍنامَر ضعو

 لوقن نأ ائيلع كؤونيو كؤوسي اب :لاقف ؟"فلجم وأ" :عفرت ءيش يأ ىلع

 ىلع هنإ" :(ه ١55 :ت) ءالعلا نب ورمع وبأ در دقو ”اولوأتت نأ مكيلعو

 )١( ص .يلع يبأل رعشلا باتكو ,267 ص «قدذرفلا ناويد يف وهو ءليوطلا نم تيبلا 717

 .صئاصخلاو :.448و ١/١99 ءبستحملاو ١/ ٠ ءروفصع نبال لمجلا حرشو 7/ 231/857

 لصفملا حرشو 2188 ص .فاصنإلاو 587 ص ءديسلا نبال لمجلا تايبأ حرش يف للحلاو

 .شيعي نبال ١/١” هلك ينف يذلا لصأتسملا لاملا :"تحسملا"و .”تحس" :ةدام ؛ناسللاو

 «ةنازخلا :رظني «ةيقب هنم يقابلإ "فلحملا"و ١58 /8 . همر -ركاش دومحم «ةيبرعلا خيش لاقو

 تاقبط" وه ثيح اًموفرم ىقب هنكلو احلا ةنسلأ هيلع ترحتشا امم قدزرفلا تيبو" :-هللا

 «ءارعشلا لوحف  7١/١.”فّرجم وأ" :هيف هتياورو

 .اهدعب امو ١54 /6 .قنازخلا(؟)

 د1



 نب ورمع يبأ درو قاحسإ يبأ نبا لاؤسف."*"هأ وس قبي مل :لاق هنأك «لعف رامضإ

 وأ -تاملكلا نأ -يوحنلا سردلا .ةأشن ذنم -ةاحنلا كاردإ ىلع نالدي ءالعلا

 .ةيوغللا ةينبلا لخاد ضعب راوج ىلإ اهضعب صري ال ةيبرعلا يف -ظافلألا

 ةيلآ ةقالع امهنيب ةقالعلا تسيلو ,لومعمو لماع نيب نارتقالل ةجيتن اهنكلو

 «سحلا ةعيبط اهيلمتو .«لقعلا قطنمو ؛ىنعملا اهيضتقي ةقالع يه اهنإو «ةدرجم

 لعافلاو «لعاف هل نوكي نأ نم دب ال لعفلاف.ةغللا بيكارت ةعيبط اهضرفتو

 بسحب اذكهو ربخ هل نوكي نأ نم دبال أدتبملاو ءلعف هل نوكي نأ نم دبال

 .وحنلا ماكحأ

 ةركف قيبطت يف عسوت نم لوأ ناكف (ه ١95 :ت) دمحأ نب ليلخلا ءاج مث

 ."اًبيرقت اهلك وحنلا باوبأ ىلع اهالظ طسبو ءلماعلا

 (لمعلا) حلطصم اندجوف (ه 18٠١ :ت) هيوبيس هذيملت هلك اذه فقلت دقو

 لوصأ اال نم مدقي «باتكلا نم ىتش عضاوم يف ةزراب ةناكمب يظح دق

 مجعملا" هباتك يف (وبورت راريج) ىصحأ دقو (يبرعلا وحنلا يف لماعلا) ةيرظن

 تناكف «باتكلا يف (ل .م .ع) ةدام تالامعتسا "هيوبيس تاحلطصمل سرهفملا

 ا " :يلاتلا هجولا ىلع هتسارد

 )١( ؛يحمجلا مالس نبال ءءارعشلا لوحف تابقبط :رظنيو ؛١7 ص ءءايلألا ةهزن 57-15١/١,
 )١( بص ةنيابع رفعج .د «يرعلا وحنلا يف دمحأ نب ليلخلا ةناكم :رظني ١١١ .اهدعب امو

 .5 58 ص ءروشاع فصنملا .د ؛يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ :باتك نع القت ()

 تا



 .ةرم ١/5 ءلمع

 .تأرم 6 .لومعم

 .تارم 8 .ءلمعم

 .ةرم 0” .لاعتسا

 .ةرم 0: «لماع

 .ةرم ١6 «لامعإ

 .ةرم 4/7 :لمعتسا

 .ةرم 8 «لمعتسم

 ركفلا يف ةيلماعلا ةيرظنلا روضح ىلع اليلد انل مدقي ءاصحإلا اذهب وهو

 علطم يف ةيلج ةحضاو "لماعلا" ةركف انعلاطت لب «هيوبيس ىدل يوحنلا
 ريبك ددع هيفف "ةيبرعلا نم ملكلا رخاوأ يراجم باب" يناثلا بابلا يف .باتكلا

 تامالع ىلع موقي ءالماكتم اًماظن نيبت يتلا ةيوحنلا ميهافملاو تاحلطصملا نم

 ؛راجم ةينايث كل تركذ امنإو" :هيف لاق ءيوحنلا لماعلا اهيضتقي ةيفيظو لئالدو
 ةش ندلو -لماعلا هيف ثدحي امل ةعبرألا هذه نم برض هلخدي ام نيب قرفأل

 ءيش ريغل هنع لوزي ال ءانب فرحلا هيلع ىنبي ام نيبو -هنع لوزي وهو الإ اهنم
 فرحلا يف ظفللا نم برض اهنم لماع لكل يتلا ؛لماوعلا نم هيف كلذ ثدحأ

 .0"'يارعإلا فرح فرعا كلذو

 يف ةلماكتم ةيرظنل قيرطلا رسي يذلا وه -هزاجيإو هرصق ىلع -صنلا اذهف

 هنيماضمل تافاضإلاو حورشلا نم ريثكلا ديلوت ىلإ عفدو «بارعإلاو لمعلا

 )١( باتكلا ١/١5
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 ةيلماع وحن ةيرظنل تباوث عضو ىلإ باتكلا دعب ةاحنلا ىعسف ."هتالومشمو

 :ت) يناجرجلا رهاقلادبع مامإلا دنع هادم غلب «الماكتم اًيوحن اًباطخ اهب !اوسشأ

 مهأ باعيتسا ىلإ هئارو نم ىمر يذلا (ةئاملا لماوعلا) هباتك يف (ه 0١

 تءاجف .نسلألا ىلع لوادتملا مالكلا نم -هلبق -ةاحنلا اهطبنتسا يتلا لماوعلا

 نرقلا قبس امل ريظنتلاو ريسفتلا ةصالخ لثمي وحن ىلع -هدنع -لماوعلا

 .اهثدابمو لماوعلا عمجل تالواحم نم يرجحملا سماخلا

 ةيرظنلا هذه نأ ىلإ تبهذ يتلا تاحورطألا ضعب ىلع دري ام اذه يفو

 ىلع ةزراب تناك نأ دعب ءمهيرخأتمو ةاحنلا يطسوتم دنع تزرب (لماعلا)

 .”نيمدقتملا دنع ءايحتسا

هيلع موقي م ؛ه ةلقتسم بنك هبش يف بابلا اذه يجاجزلاو ىئازيسلا نم لك حرش دقق (1)
 ةيمعأ نم 

 دقو 204/7 ىتح 5/١ يفاريسلل باتكلا حرش :رظني ؛لمعلاو بارعإلا ةيرظن زربت

 ( حاضيإلا) هباتك يف يجاجزلا لعف كلذكو :؛تاحفصلا كلت لك بابلا اذه قرغتسا
 دعب رهف

 . 114 ص ىلإ 59 ص نم «بارعإلا لوانتي مالكلا ماسقأ

و هيوبيس باتكل ضيفتسم ضرع دعب -يدجنلا ىلع ذاتسألا ىري لب (1)
 سسأ هيوبيس نأ -هجهنم

-41١1-ص قاحنلا مامإ هيوبيس :رظني ''لماعلا"' ةركف ىلع -هثحابم مظعم يف -هباتك ناينب
 184 

| ةروص -ءدب يذ ئداب -هباتك يف مدق هيوبيس نأ ىريف ؛يولعلا دمحأ /روتكدلا هررقي ام وهو
 

 نم ةيلاخلا "ةيلماعلا ةيرظنلا لوصأ''ب كلذ بقعأ مث ''يلماعلا مجعملا'' :هيلع قلطن نأ نكمي

 هامس ام وهو ءلوصألا كلت ىلع يتلا تادييقتلا مث «ىربكلا تالكشملاب اهبقعأ :تالكشملا

 ركفلا ةيآ :رظني 'ةيلماعلا ةباينلا"' دعاوقو ''فذحلا'" دعاوق :لثم "ةيلمعلا دعاوقلا'' :يولعلا

 ال هيوبيس جهنم نأ ىلإ نيهاش روبصلا دبع روتكدلا بهذو .7-75هص :رظنلا ءايربكو

 ع



 د د6 #

 .يوحنلا سردلا يف تارابع ترتاوت دقف ءاهيلإ ةراشإلا ردجت ةظحالم انهو

 ةثلاثو .ىنعملا ىلإ ىرخأو .ةردقم وأ ةرهاظ ظافلأ ىلإ ةرات يبارعإلا لمعلا فيضت

 ىلع ةاحنلا نم نيققحملا رابك ىلإ بسن ام وه ريخألاو ."هسفن ملكتملا ىلإ

 :الئاق ءلماعلا ةيرظن يف ملكتملا رود زربي يذلا (ه 5947 :ت) ينج نبا مهسأر

 يتأي لمعلا ضعب نأ كوريل ؛يونعم لماعو .يظفل لماع :نويوحنلا لاق امنإو"

 أي هضعبو .'"'مئاق اًرمع تيل"و ."ديزب تررم'"ك هبحصي ظفل نع اًيبسم

 هعوقول لعفلا عفرو «ءادتبالاب أدتبملا لوك هب قلعتي ظفل ةيحاصم نم اًيراع

 لوصحمو «ةقيقحلا يف امأف لوقلا ةحفص هيلعو ءرمألا رهاظ اذه .مسالا عقوم

 ال .هسفن ملكتملل وه اهتإ .مزجلاو رجلاو بصنلاو عفرلا نم لمعلاف .ثيدحلا

 ةرئاد" :يه «ةعسن يف اهلمجأ ءىرخأ تارابتعال عضخي امنإو .بسحف '"'لماعلا" ةركفل عضخب
 ةرئادو ؛هددعتو يبارعإلا هجولا ةدحو ةرئادو .ءانبلاو بارعإلا ةرئادو .هتالومعمو يوحنلا لماعلا

 اًمسا رصنعلا نوكو ءاقوذحم وأ اًروكذم لماعلا نوكو مسا وأ العف لماعلا نوكو .هريغو تابثإلا

 روطتلا يف :رظني "نكمتم ريغ وأ اًنكمتم مسالا نوكو ءاّرمضم وأ اًرهظم مسالا نوكو ءالعف وأ

 .لماعلا ىلإ اعجار اهمظعم دجي ةعستلا تارابتعالا كلت ظحالي نم نكلو ١1. 6 هص .يوغللا

 رخف .د ءءاضتقالا ةيرظنو «يوحنلا لماعلا ةلكشم :و ٠١59/١ - 1١٠١. .ءصئاصنخلا :رظني )١(

 .اهدعب امو 58ص "لماعلا ريسفتل تايرظن" نع الصف هيف دقع دقف «ةوابق نيدلا



 ظفللا ةماضمب ملكتملا لعف راثآ ترهظ امل ؛يونعمو يظفل :ولاق امنإو هريغ ءيشل

 ."”ظفللا ىلع ىنعملا لاهتشاب وأ ءظفلل

 :ت يضرلاك عت ةاححجلا وف 5200 ينج نبا يأر دمتعا دقو

 اذكو ءملكتملا وه مسا لك يف يناعملا هذه ثدحم نأ ملعا" :لوقي يذلا (ه 5

 هتطساوب يذلا ظفللا ىلإ تامالعلا هذه ثادحإ بسن نكل .اهتامالع ثدحم

 هنأ امك «ةمالعلل ببسلاك هنوكل ؛اًلماع :يمسف .مسالاب يناعملا هذه تماق

 .©"ملعملا ىنعملل ببسلاك

 يه تسيل "الإ" نأ ركذ «ىنثتسملل (ه 410 :ت) نايح وبأ ضرعت الو

 .””ملكتملا وه ينثتسملاو ءاهب ىنثتسُي امنإ" :لاق مث «ينثتست يتلا

 )١( ءصئاصخلا ١/3١9 11١.

 57/١. «ةيفاكلا حرش (؟)

 يتلا ملكتملا ىلإ لمعلا ةبسن ؛نيرصاعملا نيثحابلا ضعب لعج دقو 27١ ص «كلاسلا جهنم (7)

 لاعقألل فلكملا قلخ «ةلزتعملا ةديقع نم ذإ ؛ةيلازتعالا هتعزن ىلإ ةعجار «ينج نبا اهب حرص

 ؛قيقد ريغ ليلعتلا اذه نأ يل ودبي يذلاو 55١. ص ناهبن هلإلادبع .د يوحنلا شيعي نبا :رظني

 يذلا نايح يبأكو :هيوبيسو .دمحأ نب ليلخلاك «ةاحنلا نم ةلزتعملا ريغ مالك يف دراو هنأ ليلدب

 هريسفت يف ةوقب ةرضاح ةيلازتعالا هئارآ يف يرشخمزلا ىلع هدودرو ؛مهش نيدقاتلا دشأ نم ناك

 . ليلعتلا اذه ةحص يفني ام ( طيحملا رحبلا)
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 -ينج نبا مالك يف نأ (ه 597 :ت) يبطرقلا ءاضم نبا ىأر دقو

 نأل ؛لماعلا ةيرظن نع ينغتسي نأ نكمي يوحنلا نأ ىلع لدي ام -هرئاظنو

 ."ملكتملا وه لماعلا

 ينج نبا" نأ اهيلع ىنبو .ةلوقملا هذه .نيمأ دمحأ ذاتسألا .نيرصاعملا نم ىنبتو

 نأ ذاتسألا ىأرو'' لماعلا ىلع دمتعملا يبرعلا وحنلا ريغ .رخآ اًوحن سسؤي نأ دارأ

 .”"ملكتملا وه يقيقحلا لماعلا نإ :لاق هنأل ؛ةيرظنلا هذه مسح ينج نبا"

 مل لجرلا نأ كرديل -هقايسو هعضوم يف - ينج نبا مالك يف لمأتملا نأ قحلاو

 نأ -اًموي -هلابب رطخي ملو .ءءاضم نبا دارأ امك :ةاحنلا هيلإ بهذ ام فالخ بهذي

 "لماعلا" ةيرطظتو 11+ تفي دنينأ دعا ةاننألا هل دازآ [ رت اوين سؤ

 لاق وأ ؛ءاهمده هنأ معزن نأ اًحيحص سيلف «هبتكو هركف يف اًساسأ تناك

 يتلا ةاحنلا تارابعو .مهجهنمل قفاوم ؛مهمالكل حراش وه لب -”اهفالخب

 نع منت .ملكتملا ىلإ ةثلاثو «ىنعملا ىلإ ىرخأو .ظفللا ىلإ ةرات لمعلا بسنت

 فرصتي ةغلب اًماظن ةغللاب ملكتملا نهذ يف ْنأ -هتأشن ذنم -يوحنلا ركفلا كاردإ

 نأ يوحنلا سردلا ةمهم نإف ماظنلا اذه نع اوربعي مل نيملكتملا نأ امبو .هبجومب

 ةاحنلا ىدتهاف ءاهنع نوردصي .نيملكتملا ناهذأ يف موقت ةنيعم ةروص ضرتفي

 ,اله - ال ص ؛ةاحنلا ىلع درلا(١)

 75//1١10. .مالسإلا رهظ (؟)

 . 197 ص ؛يئارماسلا لضاف . د .يوحنلا ىنج نبا :رظني (©)



 فيكو ةغللا لمعت فيك فرعن اهلالخ نم انحبصأ يتلا ''لماعلا" ةركف ىلإ
 هجو ىلع -وه لب «ملكتملا سيل ةغللا جتني يذلاف ”مالكلا قرط" نوكتت

 هنع ربع ام وهو .هنهذ يف ملكتملا هنزتخي يذلا ماظنلاو «مالكلا نيناوق -ةقيقحلا

 انيح -نييغالبلا تالوقم نم همالك ناك نإو -ةقدب (ه 7848 :ت) يباطخلا

 طابرو.مئاق هب ىنعمولماح ظفل :ةثالثلا ءايشألا هذهب مالكلا موقي امنإ" :لاق

 اهنكلو «ةلمجلا لخاد ضعب راوج ىلإ اهضعب صري ال ظافلألاف .”"مظان امه

 جرخي اهنم دحاو يف للخ يأو ءضعب ببسب اهضعب ءيبجيو ءاهضعب طبترت
 وه (نإ اهنم دحاو ىلإ لمعلا ةبسنو .”ةلاحتسالا ىلإ ةماقتسالا دح نع مالكلا

 يف تاملكلا ضعب ريثأت رهظي اهالخ نم يتلا ةرامألاو ةمالعلا ىلإ ةبسنلا نم

 برضو «ةهج نم ءرخآ لكش نم الدب نيعم لكش ىلع رهظت اهلعجي امم ءضعب

 .”"ىرخأ ةهج نم ءاهفينصتو ةغللا طبض نم

 ىلع اًملعم ؛ةدومح زيزعلادبع «روتكدلا لوقي 17-77 ص «نآرقلا زاجعإ يف لئاسر ثالث )١(

 ينثا نم برقي ام ةئيدحلا هتازاجنإ انترهبأ يذلا يبرغلا لقعلا قرغتسا دقل" :كلت يباطخلا ةلوقم

 .قرعقملا ايارملا "اهريوطت نم الدب ءانروهظ اهل انزدأ يتلا ةغيصلا هذه جتنيل ءاثرق رشع
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 .75-1768 ١/ .باتكلا :رظني (؟)

 لماوعلا ةقيقح نع - هللا همحر - ةفرع دمحأ دمحم انخيش هبتك يذلا ميقلا ثحبلا :اذه يف رظني (؟)

 .١١1١-الهد ص ”"ةعماجلاو رهزألا نيب ةاحنلاو وحنلا" هباتك ف .يوحنلا ركفلا يف
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 اذهو .تغلل ماظن نم هركفو ملكتملا نهذ يف امع بونت يناعملاو ظافلألاف

 هيجوت يف دصاقملا هذه رثأو "نيملكتملا دصاقم" نع ةاحنلا ثيدح هدكؤي

 ءاهعقاوم رايتخاو ءاهفيراصت يف ريختلا ةقدو «ةرابعلا ءانب :يأ "وحنلا يناعم"

 سردلا يف اًريثك هارن ام وهو ؛ةيبارعإلا ةمالعلا يف ريغت نم هيلع بترتي امو

 لمعتسملا لعفلا هيف رمضي ام باب" يف .هيوبيس ثيدح وحن نم «"”يوحنلا

 رشو ءانل ريخو .مدقم ريخ :انلوق يف بصنلا وأ عفرلا رايتخا نع "هراهظإ

 ديخ) ءايشألا هذه تعفر اذإف" :الئاق ,نيلامعتسالا يف هيأر نع ربع دقو ءانودعل

 َريخ) تبصن اذإو .ترهظأ ام كسفن يف يذلاف (انودعل ٌّرشو ءانل ٌريخو .مدقم

 -لعفلا وهو -ترهظأ ام ريغ كسفن يف يذلاف (انل اّرشو ءانل اًريخو .مدقم

 .”"مسالا ترهظأ يذلاو

 ةنوكملا ءامسألا يف لمعلاو بارعإلا موهفم لصو باتكلا بحاص نإف

 ماظن لعجو ؛هضارغأو ملكتملا تاجاحب «ةيلعفلا ةلمجلاو ةيمسالا ةلمجلل

 اهدلوي تايلمع نع اًئشان -لماعلا هثدحي فالتخاو رييغت وه يذلا -بارعإلا

 اهماظن نزتخملا ةغللا اهب حمست ةينبأ يف اهمسجيو .هركفو هسفن يف رودتو ملكتملا

 لكل لوألا كرحملا وه ملكتملا"ف .يبرعلا يوحنلا ركفلا عمل نم اذهو .هتركاذ يف

 "اهدصاقمب رومألا" :ةدعاق حرش دنع «ةيهقفلا رئاظنلاو هابشألا :يف .يطويسلا ركذ دقف ( )١

 ."ملكتملا ةدارإو .دصقلا طارتشا" ىلع ينبم ةيبرعلا ملع لئاسم نم اًريثك نأ .5-15 هص

 ) ( .؛باتكلا ١/1/895-17517.

 ا



 رذعن نأ نكمي هنأ الإ .كلذ نم نيقي ىلع هيوبيس ناك دقلو .ةيوحن ةيلمع

 وهو '' "نيملكتملا كولس نع اًضوع تارابعلا كولس ىلع زكري امدنع يوحنلا
 راثآ ترهظ امل ؛يونعمو يظفل :ولاق امنإو" :قباسلا هلوقب ينج نبا هيلإ حملأ ام

 ."" ظفللا ىلع ىنعملا لامتشاب وأ ءظفلل ظفللا ةماضمب ملكتملا لعف

 نارتقا نع هب ربعي حلطصم .يوحنلا ركفلا يف لماعلا نأ :لوقلا ةصالخو

 هيلإ ريشي ؛يبيكرت ىنعم |هارتقا نع أشني .ءيونعم طابترا امهنيب ءنيرصنع نيب

 ناك .هريغل اًبلاط رصنعلا ناك اذإف ءاههنم يناثلا رصنعلا رخاوأ يف يلكش ريغت

 ريسفتل ينهذ موهفم وهف هل اًلومعم ناك هريغ نم اًيولطم ناك اذإو.هيف الماع
 لماوعلا "ةيئانثل اًقفو ةلمجلا لخاد تايلكلا نيب يرورضلا مزالتلا. ةقالع

 هاتع ام اذهو ."” اًيوغل اًقرع نوكي نأ ىدعتي ال رمأ اذهو" '"تالومعملاو

 :هنأب ؛لماعلا حلطصم اوفرع اهنيح «ىمادقلا انوّيوحن

 ءاًرورجم وأ ءابوصنم وأ ءاًعوفرم :ةملكلا رخآ نوك بجوأ ام" *

 .0''اًتكاسوأ

 يف ةمهاسم .يداليملا نماثلا نرقلا نم يبرع يوحن)يمالسإلا يبرعلا يوحتلا ثارتلا :لاقم ( )١

 :هباتك يف ءيوازمحلا داشر دمحم .د «ةيبرعلا ىلإ هلقن ءرتراك «ج ليئاخيم ملقب «تايناسللا خيرات

 .57  ةص «تايراقمو تالاكشإ يبرعلا مجعملا

 ءصئاصخملا ( ؟) ١/ ١١١.

 .0/ ص ؛دمحم يلع دمحأ ديسلا . د ءيوحنلا سردلا يف هرثأو لماعلا طيلست (77)

 .الا” ص «يرهزألا دلاخ خيشلا حرش «ةيبرعلا ملع لوصأ يف ةيوحنلا ةئاملا لماوعلا ( 5)



 .”"بارعإلل يضتقملا ىنعملا موقتي هب ام"'و

 .”"ىنعملا فالتخال ؛ةبقاعملا قيرط ىلع .ةملكلا ين ريغتل بجوم"و "

 .- دخلا هزغا  ج

 :لماوعلا فينصت

 يناعملا فالتخا دلوت تالآو تامالع -يوحنلا ركفلا يف لماوعلا نأ مدقت

 اًداتتعا ,ةددعتم تاييسفت «لماوعلا هذه ةاحنلا مسق دقو.ةيبيكرتلا تاقالعلا يف

 :يه .ةثالث ريياعم يف اهرصح نكمي :ةفلتخم ريياعم ىلع

 .ىنعملاو ظفللا رايعم )١(

 .ةيعرفلاو ةلاصألا رايعم (؟)

 .فعضلاو ةوقلا رايعم ()

 :يلي اميف ءليصفتلا نم ءيشب ريياعملا هذه لوانتأسو

 ىنعملاو ظفللا رايعم :الوأ

 :لماوعلا نم نيعون نيب ةاحنلا زيم دقف
 يف رود سحلل نوكي الو :مالكلا يف رهظي ال ام وهو .يونعملا لماعلا (أ)

 -مظتنملا بارعإلا وهو -هرثأ نكلو ءاّمكح الو ةقيقح هب حرصي ال ذإ ؛هكاردإ

 ./7 ١/ ءيضرلل ةيفاكلا حرش ( 1(

 .عص «يننامرلل دودحلا( ؟)

 م



 مامإلا لاق .عراضملا لعفلا يف عفرلا لماعو «ءادتبالا لماعك «ةلمجلا يف رهظي

 .نيذه الإ يونعملا لماعلا نم تبثي ال ”باتكلا بحاص نأ ملعاو" :رهاقلادبع

 وهو .ءامسألا ين رخآلاو .مسالا عقوم عراضملا عوقو وهو «لاعفألا ين :امهدحأ

 نيب اهيف فلتخم .ىرخأ عاونأ كانهو .”"ةرهاظلا لماوعلا نم أدتبملا "يرعت

 بصنلل اًلماع نييفوكلا ضعبو ءارفلا هلعج يذلا '"فالخلا" لماعك .ةاحنلا

 «"خلإ ...ةينامثلا ةبوجألا يف واولا دعبو ءءافلا دعبو ءوأ دعب عراضملا لعفلا يف

 1١. /7 «باتكلا :رظني ( )

 ةلج كلذ يف هعبت دقو - لماوعلا نم درجتلا :يأ -يرعتلا ىلع ''ءادتبالا'' رهاقلادبع رصق ( ؟)

 .نيمدقتملا ثيدح يف لمأتملا نأ ريغ :ليقع نباو «يضرلاو .يرابنألا نباك «نيرخأتملا نم

 ذدخأي ءمهدنع '"'ءادتبالا" لماع نأ كردي ءجارسلا نباو .دربلاو .شفخألاو .هيوبيسك

 :ةثالث تاموهفم

 .صاخ يونعم طبار امهنيب طبري هيلي ناثل اَلوأ مالكلا يف ركذي هب أدتبملا مسالا نأ :يأ ةيلوألا ١-

 نم لماعب قوبسم ريغ «ةلمجلا ءدب يف عقاو أدتبملا نأ :ينعي هنأل ؛قيس ال ةجيتن اذهو «ةيرعتلا -7

 .ةيظفللا لمارعلا

 هيلإ بسن امع فشكي هبو هيلي امو أدتبملا نيب ةقالعلا ميقي يذلا يونعملا طبارلا وهو .دانسإلا -7“

 ١7. ١ص «يناولحلل ءيبرعلا وحنلا لوصأ :رظني .هيلإ بسن فصو وأ «هب ماق ثدح نم

 ) )7.دصتقملا 7١77/1١.

 ديري ملكتملا نأ الإ .مكحلا يف رثكأ وأ نيئيش نيب طبرلا ىلع لدي ام بيكرتلا يف دجوي نأ :هانعمو ( 5)

 088/7 فاصنإلا :رظني «ةيبارعإلا ةكرحلا يف فلاخيف لوألا مكح نم يناثلا جرخي نأ
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 تالومعملا ضعب نأ :هب دارأو .ةوارطلا نبا هب لاق .يذلا ''هيلإ دصقلا'' لماعو

 طيلست ىلإ ةجاخ.ريغ نم..ةصاخ اهركذ ىلإ دصقي دق .ثادحألاو ءامسألا نم

 .”اهيلع يظفل لماع

 نوكت ال ام ىلع -يوحنلا .نمردلا يف -يونعملا لماعلا قلطي دق هنأ ىلع

 هنم طبنتسم ؛هنع جراخ ىنعم رابتعاب لب «ةقوطنمو مالكلا ظفل رابتعاب هتيلماع

 يف «لاحلا يف لماعلا :لثم .هيبنتلا وأ ةراشإلا ىنعمك «مالكلا ىوحف نم مهفي

 لماع وهو "لعفلا ىنعم" حلطصم هيلع قلطيو "ائاق ٌّديز اذه" :مهوق وحن
 لمعي ال فيعضلا" ذإ ءفورظلاو روزجملا يف الإ لمعي ال انهو 1 ز تنبف

 ةلضف يه ثيح نم فورظلاب اههبشل ؛لاحلا يف لمعي دقو :””فيعضلا يف الإ
 نبا .لاق «"اهريدقت. ىلع ال "يف" ىنعم ىلع مالكلا مامت دعب ةبصتنم ءاهلثم

 ىرت الأ .اًثاق ديز اذه :كلوق .لاحلا يف (لعفلا ىنعم) لمع لاثمو" :روفصع

 قاحنلا ضعب اهب درفت يتلا لماوعلا نم ضعب هيفف اهدعب امو ؟٠4 /” ؛رئاظنلاو هابشألاو

 .5١ةض «يناولحلل .يرعلا وجنلا لوصأ :رظنيو

 ل1 تا رمح زر دلع كوستا ى تاز كورلا ىو يسلموا ركب (1)

 .*84 ١/ «يماجلل .ةيفاكلا حرش يف ةيئايضلا دئاوفلا :رظني ( ؟)

 «ةروثنملا لئاسملاو 189 ص «يسمراقلل تايدضعلا :رظنيو :47 ١/١ .يرجشلا نبال «يلامألا(7)

 ..ءالدص «فاصنللاو ,«5

 دصتقملاو ,.؟ 45 نص شماه .ىيلع يبأل رعشلا باتك :لاحلاو فرظلا نيب هبشلا هجوأ يف رظني ( 4)

 ١/ 1١. ؛يرجشلا نبا ينامأو ,تالا
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 ىنعم نم (اه) وأ ريشأ وه يذلا لعفلا ىنعم نم (اذ) يف ام ((تاق) يف لماعلا نأ

 :هلوق .فرظلا يف هلمع لاثمو .هبنت

 ”ٌنايحألا ضب لاهنملا وبأ انأ

 :هلوقو

 ّدَج ْدِإةَيَواَم نبا انأ

 نبا'' يفو "لاهنملا" يف ام دبع نعل '"'"نايحألا . 3. يف لماعلا نأ سرت ال

 انأو .نايحألا ضعب روهشملا انأ :لاق هنأك .فورعملاو روهشملا ىنعم نم "'ةيوام

 يف هلمع ىلع اًعرف «لاحلا يف (لعفلا ىنعم) لمع ناك املو...رقنلا دج ذإ فورعملا

 :رظنيو ءدسأ ينب ضعب ىلإ 15/١7 بيذهتلا يف يرهزألا هبسنو «لئاق هل فرعي مل ءزجرلا نم ( )١

 ؛ينغملا تايبأ حرشو لالا /8 ءصئاصخلاو 190 هص :ىسرافلا يلع يبأل رعشلا باتك

 .847ص .يطويسلل «ينغملا دهاوش حرشو 7148/5 «يدادغبلل

 يف يطويسلا لاق ؛نييدعسلا ضعب ىلإ هبسن دقو 17/7 /5 باتكلا دهاوش نم وهو ءزجرلا نم ( 7)

 :بابعلا يف لاقو .نييدعسلا ضعبل حاضيرلا يف بست" :44 8-5 4ص «ينغملا دهاوش حرش

 :همامتو ؛يئاطلا ةيوام نب هللا ديبعل وه :يرهوجلا لاقو .يرقنملا دبعأ نب يكدف هلئاق

 ."ْرَمُز ّنواثأ ليخلا تءاجو هس يت د 2
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 اوزاجأق) فورظلاو تارورجملا يف اوفرصت ءاهب اههبشل ؛فورظلاو تارورجملا

 . "هب هيشملا ةوق ىوقي ال هبشملا نأل ؛(لاحلا يف هوزيجي ملو ءلماعلا ىلع اهميدقت

 .ًمكح وأ ةقيقح «ةباتكلاو قطنلا يف ةروص هل ام :وهو يظفللا لماعلا (ب)

 -مهضعب دنع -ربخلا يف عفرلا لمعي يذلا أدتبملاك «ةيبرعلا يف لصألا وهو

 .هل لوعفملاو ؛هيف لوعفملاو .هب لوعفملاو «هبئانو .لعافلا يف لمغي يذلا لعفلاو

 لمح امو «لعفلا لمع لمعت يتلا ةهبشملا فورحلاو «مزجلا تاودأو ءهباش امو

 نكميو ءاهراشتناو اهترثكل ؛اهعبتت لوطي ةيظفللا لماوعلا هذهو .خلإ ...اهيلع

 لماوعلا) هياتك يف ءاهرصح يف يناجرجلا رهاقلادبع مامإلا همدق !ب ةناعتسالا

 «ناعون -ةيظفللا لماوعلا :يأ -اهنأ ركذ ثيح (ةثاملا

 لاقي نأ حصي اهنم دحاو لك نأل ؛كلذب تيمسو -ةيسايق لماوع :امهدحأ

 يف لوألا رثأ تيأر امل .ديز مالغ :انلوقك ءاذك لمعي هنإف اذك ناك ام لك :هيف

 ةعبس هدنع يهو -””ركب ٌبوثو ءديز رف :هيلع تسق .هتلع تفرعو «ناثلا

 :عاونأ

 .لعفلا )١(

 .ردنصلا (9)

 .لعافلا مسا (0)

 . 5/5 دصتقملا :رظنيو 775 -”#”*” روفصع نبال لمجلا حرش ( 1(

 5 .ال ص «يناجرخلا دمحم نب يلعل .تافيرعتلا ( فز



 .لوعفملا مسا (4)

 .ةهبشملا ةفصلا (©)

 .ةلماع ةفصب لوؤملا ()

 .فاضملا (0

 ام يهو -هتاقحلم مث ءلعفلا وهو ءاهاوقأب أدبت لماوعلا هذه نأ ظحاليو

 ركذيو.لعفلا نع اًعرف مسالا يف ةلماع ةقتشم ءامسأ نم -لمعلا يف هب هبش

 ءاهسألا :هب دارملاو ءلعفلا لمع لمعت نأ ةلباق ةفصب لوؤملا مسالا يناجرجلا

 "لع ةوتار اذه" :كلوقت غافلا مساب اههبغل زييمتلا ف ةلئاعلا ةنباكلا

 هيك وع يذلا زيستلا لع اهدعب ام تيصن :تنؤت اذ ”ائمَس ناونم"و

 .فرحلا ىنعم هنمضتل لمعي يذلا فاضملاب فينصتلا يهتني مث .”لوعفملاب

 ةيمسالا ىلإ ةيلعفلا نم .مسالا يف يبارعإلا اهريثأت يف -اذكه -جردنت لماوعلاف

 ةبماشملا هذه نأ ظحاليو «”ةيفرحلا ىنعم ةنمضتملا ةيمسالا ىلإف «ةيلعفلاب ةطلتخملا

 ةينبألا نيب ةلباقملا هذه لظتو" ىنعملا ىلع ةمئاق ةهباشم لمعلا يف لعفلا تاقحلمل

 ةرابع لالخ نم :عرفلاو لصألا ةقيرط ىلع «ةبباشم ةيلالد ةفيظو ءادأ يف ةقفنملا

 .الا «شيعي نبال ءلصفملا حرش :رظني ( 1(

 ١”. " ص ؛يوحنلا ريكفتلا يف مسالا رهاظ :رظني( )
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 اهب رسفي -ةماع يوحنلا ركفلا كلذكو -هيوبيس دنع اًريمتم اًجهن (اذك ةلزنمب اذك)

 .”"'اًدحاو ىنعم يدؤت اهنإ ثيح نم .قمعلا يف ةقفنملا حطسلا ىلع ةفلتخملا ةلثمألا

 دحاو لك يف لاقي نأ حصي هنأل ؟كلذب تيمسو -ةيعامس لماوع :امهيناث

 . .”زواجتت نأ كل سيلو ءاذك لمعي اذهو ءاذك لمعي اذه اهنم

 اًعون رشع ةثالث ىلإ مسقنت ءالماع نوعستو دحاو -يناجرجلا رظن يف -يهو

 .ءامسأو .فورحو «لاعفأ نيب اًيظفل

 :يلاتلا وحنلا ىلع اهبيترت نكميو
 لماوع يهو «(اهتاوخأو ناك) اعف رشع ةثالث يهو ؛ةصقانلا لاعفألا (8)

 ىلإ ةمسقم) لوعفملاب هبشم بوصنم مساو «لعافلاب هبشم عوفرم مسا ىلإ جاتحت

 .ىسمأو ءناك :يهو ءطرش ريغ نم اًقلطم لمعلا اذه لمعي ام :ماسقأ ةثالث

 همدقتي نأ طرشب هلمعي امو .سيلو ءراصو «تابو ءلظو ءىحضأو .حبصأو

 ام مدقت طرشب هلمعي امو .كفناو ؛ئتفو .حربو ؛لاز :يهو .ههبش وأ يفن

 .(ماد :يهو .هيلع ةيردصملا

 ءىسع :ئه «لاعقأ ةعبرأ اهنم رهاقلادبع مامإلا ركذو ؛ةبراقملا لاعفأ (9)

 لمعتو .ءاجرلاو ؛عمطلاو .برقلا تالالد ىلع لدتو .كشوأو ؛بركو .داكو

 .ربخلا بصنتو ءاهمسا عفرتف (اهتاوخأو ناك) لمع

 .1ا/ا" ص ؛يريحب ديعس .د ؛هيوبيس باتك يف ةيوحنلا ةيرظنلا رصانع ( 1(

 الص ؛تافيرعتلا 20
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 .دجوو .ىأرو «ملع) :لاعفأ ةعبس يهو .كشلاو نيقيلا لاعفأ 2٠١

 ثادحأ نع اهريبعتل ؛بولقلا لاعفأ ىمستو (معزو ؛لاخو ءبسحو .نظو

 ؛نيبوصنمو «عوفرم «ءامسأ ةثالث يف ةلماع يهو ؛ملكتملا سفن يف رودي ام روصت

 .نيلوعفم ىلإ لعافلا دعب ةيدعتلا يضتقت ذإ

 (اذبحو ءءاسو ءسئبو «معن) لاعفأ ةنيرا يويشتلاو دلل نانفا 6011م

 .ةدئافلا لالقتساو «مالكلا داقعنا ةرورضل لعاف نم اهل دبال ذإ ؛عفرلا لمعتو

 ةثالث ىلإ ةمسقم) افرح رشع ةعبس يهو ءرجلاو ةفاضإلا فورح (١؟7)

 «ءابلاو ءيفو ءىتحو «ىلإو ءنم :يه «ةيفرحلا تمزال فورح ةعست اهنم :ماسقأ

 ىلع :يه .ءامسأ لمعتست دق ةسمخو .مسقلا ءاتو ءمسقلا واوو ءبرو «ماللاو

 :يهو «ةيفرحلاو ةيلعفلا نيب كرتشت اهنم ةثالثو .ذمو ءذنمو .فاكلاو ءنعو

 .(الحخو ءادعو ءاشاح

 الو .(اهتاوخأو نإ) فرحأ ةعبس يهو «لاعقألاب ةهبشملا فورحلا (1)

 ةهبشم اهنأل ؛لعفلا لمع ىلع عرف اهلمعو .ربخلا عقرتو ءمسالا بصنتف .ةئربتلا

 رثكأ ىلع اهنوكو «حتفلا ىلع اهؤانب وهو ءظفللا ةهج نم :امهدحأ ,نيهجو نم

 نمضتت اهنإ ذإ ؛ىنعملا ةهج نم :رخآلاو ءاهب لصتي رمضملا نوكو «نيفرح نم

 ."”لعفلا هيلطي ام بلطتف «لعفلا ةلالد

 (١ ( ءشيعي نبال لصفملا حرش :رظني  230١/١/8و 955 .
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 ناتهبشملا (ال)و (ام) :امهو .ربخلا نابصنيو .مسالا ناعفري نافرح )١5(

 .لمنعلا يف سيلب
 -يناجرجلا بسح -فرحأ ةعبس يهو .درفملا مسالا بصنت فورح (15)

 فورحو .ءانثتسالا ةفيظو ىلع ةلادلا:الإو .هعم لوعفملا ددحت يتلا ةيعملا واو :يهو

 .هبنأو وعدأ ىنعم نمضتت اهلكؤ .(ةزمهلاو «يأو ءايأو ءايهو ءاي) ءادنلا

 .(نذإو .يكو «نلو ءْنَأ) فرحأ ةعبرأ يهو .عراضملا لعفلا بصنت فورح 0130

 مالو ءاملو ؛ملو ءْنِإ) فرخأ ةسمخ يهو .عراضملا لعفلا مزجت فورح (1+)

 | .(ةيهانلا الو .رمألا

 .يأو ءنَم) ءامسأ ةعست يهو .طرشلا نع ربعت يهف «لاعفألا مزجت ءامسأ (18)

 ببسب ءايسألا هذه :لمعتؤ .(ام ذإو ءانثيحو :.ىنأو «نيأو ءانهمو ءىتمو ءامو

 ىنغم نمضتت يهف :.لاعفألا مزج يف بابلا ّمُأ ةيطزشلا (ْنِإ) نيبو اهتيب ةيباشملا

 .اهامسمو اهانعم متي ام ىلإ -اًيبيكرت - جاتحتو .هدعب ايف مزجلل لماعلا فرحلا

 ءامسسأ :ءانسأ ةعبرأ يهو «زييمتلا ىنعم يف بصتلا لمعت ءامسأ (19)

 دحأ نم ةبكرملا دادعألا :يهو ءاهدعب تاركنلا -زييمتلا ىنعم ىلع- بصنت

 نيأكو .ماهفتسالا يف ةلمعتسملا مكو .نيغستو ةعست ىلإف رشع ةعست ىلإ رشع

 .ددعلا ةلوقمو ةيمكلا نع ريبعتلاب لصتت ىهو .اذكو

10101 



 :يهو لعافلا يف عفرلا لمعت ةثالث .ءامسأ ةعست يهو «لاعفألا ءاسأ )2٠١(

 .ديور) يهو .لوعفملا يف بصتنلا ثدحت ةتسو «(ناعرسو «ناتشو ؛تاهيه

 .(لهيحو ءاهو .كيلعو .كنودو «هلبو

 حارش هركذ ام وحن ىلع اهلك تسيلو يبرعلا وحنلا يف لماوعلا زربأ كلت
 فنصملا دارأ ام بسحب" يناجرجلا دنع ةئام يف لماوعلا رصح نأ نم لماوعلا

 اذه يف نولخادلا هتفرعم نع ينغتسي ال ام بسحب وأ ءرصتخملا اذه يف هركذ

 .”"ءايشأ ةيعامسلا ةيظفللا لماوعلا نم كرت هنأل ؛ةئملا نم رثكأ يهف الإو...ملعلا

 "ةيظفللا" :لماوعلا يف ةيئانثلا كلت نأ ءانه هيلإ هبنتلا بجي امن نكل

 لصألا يف اهعيمج امنإو همدع وأ اًظفل "لماعلا" روهظ رابتعاب يه "ةيونعملا"و
 «تالحملاو عضاوملا هيف ردقت .ديرجت -مدقت (ى-هتقيقح يف لمعلا ذإ ؛"ةيونعم"

 لماعو .يظفل لماع :نويوحنلا لاق اهنإو"و .ملكلا نيب يونعملا قلعتلا بسحب
 ,(ديزب تررم) ك هبحصي ظفل نع اًببسم يتأي لمعلا ضعب نأ كوريل ؛يونعم

 أدتبملا عفرك هب قلعتي ظفل ةبحاصم نم اًيراع يتأي هضعبو ؛(مئاق اًرمع تيل)و

 ةحفص هيلعو .رمألا رهاظ اذه .مسالا عقوم هعوقول لعفلا عفرو ءءادتبالاب

 رجلاو بصنلاو عفرلا نم لمعلاف .ثيدحلا لوصحمو «ةقيقحلا يف امأف.لوقلا

 (١ ( ص «يماطقلا دمحم نب دمحأل ,يناجرجلا لماوع حرش يف ينامألا لين ليهست .



 امل ؛؟يونعمو يظفل :ولاق امنإو.هريغ ءيشل "ال سفن ملكتملل وه اهنإ مزحلاو

 ."” ظفللا ىلع ىنعملا لامتشاب وأ .ظفلل ظفللا ةماضمب ملكتملا لعف راثآ ترهظ

 انف منح

 )١ .صئاصخلا( ١// ١١١.٠١9



 ةيعرفلاو ةلاصألا رايعم :اًيناث

 ءايسألا امأ .”فورخلا مث .لاعفألل لمعلا يف لصألا ةاحنلا روهمج لعج

 .لعفلا) امهدحأ لمع ىلع عرف وه |منإف اهنم لمعي امو ءلمعت الأ اهيف لصألاف
 ثيح نم لمعلا يف لصأ لاعفألا" :ةقيلعتلا يف ساحنلا نبا لاق."(فرحلا وأ

 ؛لمعلا يف ةلاصأ ةصتخملا فورحللو لعافلا يف هلقأ ءلمعلا يضتقي لعف لك ناك

 فرحلا ناكف ...هيف لمعت يذلا ليبقلاب اهصاصتخال لمعت انإ تناك ثيح نم

 ءيش هنم لمعي ال هنإف ؛مسالا كلذك الو .كلذل لمعلا يف هتلاصأب اًلماع صتخملا

 3 ريع ألا ةسشب لمار نآ ةلاصألا يسوو:: يقركلاوأ لطفا هيقيألا

 ةيوغللا رصانعلا لمع يف ةيعرفلاو ةلاصألاب لوقلا نأ ءصنلا اذه نم مهفيو

 ىلع اهنالومعمب لمتكت يتلا ةيلالدلا اهتاجاح ىلع دمتعم ءاهيناعم نم قثينم"

 ,0”ةصوصخم ةمالعب هيلع لدتسي «صوصخم هجو

 لوصألا يه لاعفألاق" :باشخلا نبا لوقي ءلمعلا باب يف فورحلا ةيعرف ىري نم ةاحنلا نم )١(

 ءلجترملا "اهب ناهبشمو ءاهيلع نالومحمو ءاط ناعرف نارخآلا ناسقلاو ءاهريغل لمعلا يف

 .روهمجلا ةرظن دكؤيام "ءاضتقالا" ثحبم يف هركذأس اهيف لعلو .١١ةص

 :885 ١/ ءشيعي نبال لصفملا حرشو الد /7؟ ءيرجشلا نبا يلامأو ١/ 6١« ءفاصنإلا :رظني (1)

 .778/؟ «رئاظنلاو هابشألاو «104 ١/ «ناهرُب نبال عمللا حرشو

 -51٠. "9 /؟ رئاظنلاو هابشألا يف يطويسلا هنع هلقن (1)

 .187 ص «يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىتعملا ةلزنم (4)
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 ناك -ةيبرعلا يف -مسالاف .يوغللا لامعتسالا هيلع لدي .قيقد مالك اذهو

 «بيكرتلا يف ةعونتملا يناعملل المحت رثكأ هنأل ؛ةيلومعملا يف الصأ ءلمعلا يف اًعرق

 «ناكملاو ,نامزلاو «ةياغلاو .ةيلوعفملاو «ةيلعافلاو ؛دانسإلا نع ربعي يذلا وهق

 امأ .(قرحلاو لعفلا) هيوخأ فالخب ...ءانثتسالاو ءديكأتلاو ءريسفتلاو .ةثيطاو

 نإف ءفرحلا امأو .نامزلاو ثدحلا :امه «نيتنثا نيتلالد الإ لمحي ال وهف .لعفلا

 نأ جاتحي ال مسالاف مث نمو ؛بيكرتلاو قايسلا ريغ يف رهظت ال ةددعتملا هيناعم

 .امهنع اًعرف هيف لمعلا دعف ءاههفالخب -اًليلق الإ - الماع نوكي

 -مئاق لب -نظُي اك -اًيطابتعا اًرمأ تسيل -لماوعلا يف -ةيعرفلاو ةلاصألاف

 مالكلا ماسقأ جايتنحا موهفم وهو ؛ةيمهألا يف ةناغ لصأ ىلع -يوحنلا ركفلا يف

 فورح لامعإ لوصأ عيمجب طيحم لصألا اذهو" :يليهسلا لاق .ضعب ىلإ اهضعب
 نورا نم اهي اقو ناكل ليعلا وارتلا م ىفاقو نزف م انفو ركل

 .”"اهريغ يف لماوع نوكت نأ نم ءامسألا عانتما رس ىلع ٌةَهَبْنَمو .ءامسألا يف

 الأ" (لعافلا) مسالا دوجوب الإ -ةيبرعلا يف -دجوي نأ نكمي ال لعفلاف

 ءاّبيكرت ةصقان ةملك وهف .""اًمالك نكي مل الإو ءمسالا نم هل دبال لعفلا نأ ىرت

 سيل" :هنأ لعفلا يف يناجرجلا رهاقلادبع مامإلا مالك بسح .؛يريغ هانعمو

 (١ ( ءركفلا جئاتن ص8١

 )؟(الكتاب١١/ ١"

 ج7“



 ظفلي الف ”"هريغ ىلإ دنسي نأ دعب هانعم حصي اهنإو .هسفنب لقتسي ءيشل ةمسب

 دنع -نيفرطلا نيب داقعنالا ةوق تربتعا دقو ءعوفرم نم اًغراف لعفلاب ملكتملا

 .”ةعانصلا هذه رارسأ نم ا رس - ينج نبا

 لصأ هلعجت -ةيبارعإلا تاقالعلا يف -هدعب ام ىلإ بيكرتلا يف هجايتحا ةدشو

 الو .هنيعب ءيشلا وه سيل لعفلا" :هلوقب «يليهسلا ةقدب هنع ربع ام اذهو .لمعلا

 نإف .هنع اًرخم هنوك وهو ؛لعافلا يف ينعم ىلع لدي اهنإو .هسفن يف ىنعم ىلع لدي
 لدي امنإ :تلق !؟ثدحلا ىلع لدي وهو .هسفن يف ىنعم ىلع لدي ال فيك :ليق

 ظفللاو .فقسلا ىلع '"تيبلا" ةلالدو .مئاوقلا ىلع ''سرفلا'' ةلالد نمضتلاب هيلع

 "برض'' امأو "لتقلا"و '"برضلا'" وه اهنإ ةقباطملاب ثدحلا ىلع لدي يذلا

 نم هانمدق املو ...ةقباطملاب هسفن يف ىنعم ىلع لدي ال هنأ تبث اذإو .الف "'لتق'"و

 كلذ نع ولخي الأ بجو -هنع اً هنوك وهو - مسالا يف ىنعم ىلع لعفلا ةلالد

 ٌرهظم وأ اًرمضم مسالا ؟ ندي ع 1

 )١ بصتقملا( 754/1.

 ) ( «بارعإلا ةعانص رس :رظني ١/771.

 )( ءركفلا جئاتن 14-54.
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 "فرحا" فنص وه ءريغلاب لاصتالا ىلإ ناث جايتحا دجوي :لعفلا دعبو

 .دارفنالا دنع هسفن يف هانعم رهظي الو «بيكرتلا دنع هريغ يف هانعم رهظي يذلا

 ىلإ لعفلا ىنعم لصوت اهنأل "يناعملا فورح"ب اهتيمست تءاج مث نمو

 يف -تربتعا مث نمو ؛اهسفنب لقتست ال تالك يهف ؛ةيمسالا تالومعملا

 ةلالد نم صقن ام ماَتل ريغلا ىلإ جايتحالا روص نم -يوحنلا ريظنتلا

 اذهو ؛لمعلا يف لاعفألا ةلاصأ لي الصأ -روهمجلا دنع -تناكف .بيكرتو

 اًقيرعت هفيرعت ناك يذلا «مالكلا ماسقأ نيب نم ديحولا "فرحلا" ناك

 امإ ريغلا كلذو .هريغ يف ىنعم ىلع لد ام فرحلاو" :يليهسلا لوقي هايبيكرت

 ؛هيف ىنعم ىلع لد ام لك يف اًلماع فرحلا نوكي نأ بجوو .لعف امإو.مسا

 نأ بجو .ىنعم هيلع لخد اب فرحلا ثبشت امكف «يناعملل ةعبات ظافلألا نأل

 اذإف ءالماع نوكي نأ فرح لك لصأف .لمعلا كلذو ءاظفل هب ثبشتي

 ةريثك فورح لاي اهف :ليق نإف ...لأست نأ كليبسف «لماع ربغ افرح تدجو

 لمع دق ةلمج" ىلع لخد اًفرح الإ لمعي ال اًفرح دجت ال :انلق !؟لمعت ال

 رجلا فورح" :اهفيرعت يف لبق اذهو ؛اًجايتحا فورحلا عاونأ دشأ يهف ءرجلا فورح ةصاخو ( )١

 حرش" -رورجملاو راجلاو فرظلا -هانعم وأ -تاقتشملا -ههبش وأ ءلعفب ءاضفإلل عضو اع

 ءاهيف لمعي لعق :يأ ءقّلعتم نم اهل دبال هنأ :اهماكحأ نم ناك مث نمو ء0٠77 /؟ «ةيفاكلا

 ؛ينادلا ىنبجلاو ,558 /8 «شيعي نبال .لصفملا حرش :رظني .لعفلا اذه ف فردا ىنعم رهظبو

 .7 48/١ ءريثألا نبال ءعيدبلاو .477لص ءيدارملل



 اًلخاد فرحلا ناكو .هوحن وأ ءادتبالا لمع اهيلإ قبسو "ضعب يف اهضعب
 اذه لبق قباسلا لمعلاب ىفتكاف .درفم مسا يف ىنعمل ال «ةلمجلا يف ىنعمل

 ورمعأ :وحنو ؟مئاق ديز له :وحن كلذو.هوحن وأ ءادتبالا وهو .فرحلا

 فوتولا نكمي الو .ةلمجلا يف ىنعمل لخد فرحلا نإف «ماهفتسالا يف ؟جراخ

 ولو .هيلع فقوي ال درفم فرح هنأل ؛هنع ةلمجلا عاطقنا مهوتي الو هيلع

 هلوخدو ءابب هقلعت اهيف هرثأ روهظب اودكؤيل ؛ةلمجلا يف لمعل هيف كلذ مهوت

 ضعب يف مسالا «جايتحالا يف -فرحلاو لعفلا دعب :يأ -امهدعب يتأي مث

 لاق .هسفن يف هانعم ىلع هتلالدل ؛هريغ ىلإ جاتحي الأ هيف لصألا ذإ ؛هلاوحأ

 الأ بجو مث نمو مسالا وه -ةقيقحلا ىلع -ىنعم هل يذلا امنإو" :يليهسلا

 ةئراط ةلعل «هباب ىلع هنم جرخ ام الإ '""ةقيقحلا ىلع هريغ يف اًلماع نوكي
 ىلإ جايتحالا يف فرحلاب ةهباشملا وأ «لعفلاب ةهباشملا :يه ةلعلا كلتو «لمعيف

 تافصو رداصم :-رم اى -لعفلاب هبشملاف .اهقلعتمب لصولاو .داقعنالا

 بسحبو.ةمزاحلا طرشلا ءاسأو .فاضملا :فرحلاب هبشملاو.لاعفأو ءامسأو

 مسالا نم لك ىلإ فرحلا جايتحا" ثحبم ؛يضرلل ةيفاكلا حرش :رظنيو ء/ 4 ص ءركفلا جئاتن ( )١
 .اهذعب امو ١09/4 ؛"لعفلاو

 .7 4 ص ءركفلا جئاتن ( ؟)
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 ىوقيو ءافالقتسا صلقتي «ةيفرحلا وأ ةيلعفلا وحن اههجوتو اهجردت

 .امهنع اعرف لمعلا يف تناك مث نمو ءاهلمع رهظيو ءاهجايتحا

 ةرهاظب درفني وأ .لمعلاب صتخي الصأ كانه نأ نوري ةاحنلا نإف اذكهو

 نكلو .هتمس ذخأيو .هلمع لمعيو .هيلع لمحيف ءرخآ ءيش ههبشي دقو .ام

 فرصي الف ءيشلاب هبش ام" نأل ؛لوصألا ةبترم نع اًدبأ طحنت عورفلا

 . ''هتوق ىوقيالو .هفيرصت
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 عرفلاو لصألا نيب ةقرفتلا يف مهماكحأ هيلع اونب الصأ اذه نم ةاحنلا درج دقو

 ةيبيكرتلا دويقلا تداز::لصألاو عرفلا نيب ةبباشملا ةجرد تلق املك" وهو «لمعلا يف
 هذه نأ ىرت" كنأ كلذ ليلدو .”"هتالومعمب هطبرت يتلا قئالعلاو عرفلا ىلع

 .""لوصألا يف مهعاستا اهيف عستي مل لماوعلا عورفلا

 ردقبو ءانيعم اًهبش هتهبشأ ابنأل ؛هلمع لمعت لعفلا تاقتشم نأ مدقت دقف

 ميدقتلاب اتالومعم يف فرصتلا نوكيو .دويقلا نوكت هفعضو هبشلا ةوق

 نأ نم دبال هنأ الإ ءلعفلا لمع لمعي ناك نإو ءالثم لعفلا مساف.ريخأتلاو

 وذو «أدتبملاو .فوصوملا :ءايشأ ةسمخ هيلع هداهتعا عقي يذلاو «ءيش ىلع دمتعي

 ."امو ؛ماهفتسالا ةزمهو «لاحلا

 لعفلاب اههبش نأل ؛ةهبشملا ةفصلا ءلمعلا يف لعفلا مسا نم فعضأو

 :رومأ يف هتقراف اذهو ؛لعفلاب هبشملا لعافلا مساب ةهبشم يهف «فيعض

 .ضحم يبنجأ يف لمعت الو لابقتسالا ىنعمب لمعت ال اهنأ »

 اهنيب لصفي الو .هرامضإ زوجي الو ءاهيلع اهومعم ميدقت زوجي ال هنأ »

 .!هنيبو

 7١١. ص «يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم ( 1(

 ,ةةةه ص ءلغ ىأل «تايدادغبلا ( ا

 ١ ( دصتقملا :رظني 8+65٠- 017.

 ١64١. ص «ليهستلا ( :)
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 امنإف .عراضملا لعفلا ىنعم يف تسيل اهنأل ؛لعافلا لمع لمعت نأ وقت مل" اذلو

 نم ناك اهيف لمعت اهنإ .مولعم هيف لمعت امو هيف تلمع اهيف لعافلاب تهبش

 وه مسا الو لعفب سيل هنأل اذه زواجت ال .ةركن وأ ماللاو فلألاب اًفرعم اهببس

 .ىتعملا يف هلثم سيل هنأ اك ءظفللا يف هنم دعابتت نأ مهدنع نسحأ ناكف .هانعم ين

 .”"ءايشألا يف هتوق يفو

 ءامسألا نم وهف .هدويق تدازف ءليضفتلا مسا .ةهبشملا ةفصلا نم لمعلا يف فعضأو

 اذكهو .خلإ ...”"لعفلا ىرجم ىرج ام ةوق ةهبشملا وقت مل امك ؛ةهبشملا ةوق وقت مل" يتلا
 .لوصألا بتارم دعب عورفلا بتارمف

  ) 0«باتكلا 140-1١

 .قباسلا( ؟5) ١/5 5١.
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 فعضلاو ةوقلا رايعم :اًثلاث

 اهنمو .فيعضلا :اهنمف «لماوعلا نيب -يوحنلا ركفلا يف -زيامت كانه ()

 ظفللا نمضتم وه ذإ ؛يونعملا لما ردابتي دق ام كلذب نونعي ال مهو .يوقلا

 .”يونعملا فالخب ءاعيمج ىنعملاو

 :اهزربأ -يوحنلا سردلا يف -اًرومأ كلذ ىلع اونب دقو

 ؛هجوتلا وأ ءيظفللا ليلدلا هيلع لدي ىتح لمعي ال يونعملا لماعلا نأ )١(

 ا ” .هلكاش ام وأ

 لاوحألا يف لمعي وهف «”هب لوعفملا بصني ال يونعملا لماعلا نأ )١(

 5 ناعملا نإف مث نمو .فيعضلا يف الإ لمعي ال فيعضلاو ؛اهفعضل فورظلاو

 .”ةحيحصلا ليعافملا بصنت

 ."يظفللا رذعت دنع الإ اًيونعم لماعلا لعج ىلإ لدعي ال هنأ (*)

 زوجي الف «ةلمجلاب اًثبشت رثكأ وه ذإ ؛يونعملا ليزي يظفللا لماعلا نأ (5)

 ؛ةيلعفلا :اهيعونب خساونلاب -يوحنلا سردلا يف -فرعي ام هريظنو اهنع هعاطقنا

 .51 0/75 ءالال ؛عيبرلا يبأ نبال طيسبلاو «4 05 01/4 «ركفلا جياتن :رظني ( 1(

 .77ص ءركفلا جئاتن ( )١

 ) )7ءصئاصخلا ١/5 ٠١.

 .57 1١/1١ ءيرجشلا نبا يلامأ ( ؛)

 ) ) 5:عمشلا 01١/١.



 يبأ نبا لاق «ةلمجلا ىلع اطوخد دنع ؛يونعملا ءادتبالا لماع ليزت يتلا «ةيفرحلاو

 ناك :يناثلاو .اهارجم يرجأ امو ءاهتاوخأو تننظ :ةثالث ءادتبالا خساونو" :عيبرلا

 .""'اهارجم يرجأ امو ءاهتاوخأو نإ :ثلاثلاو .اهارجم يرجأ امو ءاهتاوخأو

 لبق ناك نأ دعي .عراضملا لعفلا يف مزاوجلاو بصاونلا لمعت كلذكو

 .”يونعم لماعب اعوفرم اطوخد
 أل" :يليهسلا لاق ؛هيلع هلومعم ميدقت روصتي ال يونعملا لماعلا نأ (5)

 يف مدقم'" :هيف تلق .ريخأتلا هقح يذلا هلومعم هيلع مدقت اذإ يظفللا لماعلا

 لماعلل نكي مل اذإف .ىنعملاو ظفللا نيب ةرابعلا تمسقف "' ىنعملا يف رخؤم ءظفللا

 نع لومعملا ريخأت نم دبال هنأل ؛هيلع لومعملا ميدقت روصتي مل ظفللا يف دوجو

 ظوفلم ريغ يونعم هنأل ؛هيلع مدقتم هلماعو هدعب الإ دجوي الف ,ىنعملا يف هلماع

 ظفللا لحم نإف يظفللا فالخب.هعضوم ريغ ىلإ مهولاو ةينلا بهذت الف ءهب

 تن ظفللاب ناسللا بهذ اذإف .بلقلا ىنعملا لحمو .ناسللا

 .” هلمأتف ميدقتلا وهو .هعضوم ىلإ ىنعملاب بلقلا

 د هر دي

 )١ ص طيسبلا( 75:.

 ) ) 0.الا؛ ص ءركفلا جئأتن :رظني

  ) 0ص ءركفلا جئاتن ”٠  »4ااا «كلام نبال ليهستلا حرش :رظنيو



 نم .فعضلاو ةوقلا بتارم يف -اًضيأ -ةجردتم ةيظفللا لماوعلا نأ (ب)

 اهلك عورفلا لماوعلا عمتجتو .ةنيعم ةيوحن تاقايس قفو وأ «مئادلا لمعلا ثيح

 ؛لوصألا لماوعلا ىلإ تسيق يه اذإ ءفعضلا ةمس يف

 :مث نمو (ج)

 .اتاد لماع هنأل ؛لماوعلا ىوقأ لعفلاف ©

 .لمبيو لمعي هنأل ؛لماوعلا طسوأ فرحلاو »

 -طحنت عورفلاو" اههنع عرف وهف «هبشلاب الإ لمعي ال هنأل ؛اهفعضأ مسالاو ©

 .""لوصألا نع -اًربأ

 قفتي مل اذإ هنأ ءيوحنلا ركفلا ظحال دقف «لماوعلا ىوقأ لعفلا ناك املو

 ةوق ىوقي ال" :هيوبيس لوقي .هلمع لمعي ال هنإف «ةوقلا يف لعفلا عم لماع

 ."”لعفب سيلو ؛هارجم ىرج ام لعفلا

 :اهنم ءارومأ كلذ ىلع اونب دقو

 ىلإ ةيلعفلا نم ةلمجلا يف اهريثأت ثيح نه جردتت ةيظفللا لماوعلا نأ.١

 ةوقلا لقتو .فرحلاب ةهبشملا ةيمسالا ىلإ ءلعفلاب ةهبشملا ةيمسالا ىلإ ةيفرحلا

 )١( نئاظنلاو هابشألا 7077/7.

 هول «باتكلا (7؟)
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 يف رصنعلا ةقباطم اهعم زوجي ال هنإ ثيحب .ىرخأ ىلإ ةجرد نم انلقتنا املك

 :يلاتلا وحنلا ىلع ,ةيظفللا لماوعلا ين ةوقلا تاجرد ىلاوتتو

 .لاعفألا »

 .ةلماعلا فورحلا ©

 .اهتاقلعتمو لعفلا لمع ةلماعلا ءامسألا «

 .اهتاقلعتمو فورحلا لمع ةلماعلا ءامسألا ©

 ءافعضو ةوق .هلخاد يف -اًضيأ -زياهتي ةعبرألا هذه نم مسق لكو

 اهنم نإ ذإ ؛ةدحاو ةبترم ىلع اهلمع يف تسيل لمعلا يف لضألا يهو «لاعفألاف

 لعفلا اهنمو هب لوعفملا يف لمعلا ىلإ لعافلا يف لمعلا ىدعتي يذلا يدعتملا

 لمعلا ىلع ىوقي هنكلو «هب لوعفملا بصن نع زجعي يذلا ؛مزاللا وأ ءرصاقلا

 رصتقي يذلا صقانلا لعفلا اهنمو ...هل لوعفملاو .قلطملا لوعفملاو ءلعافلا يف

 اميف رثؤي نأ ىلإ هتوق هب دتمت ال مث (ربخلاو أدتبملا) ةيمسالا ةلمجلا ينكر ىلع هلمع

 ىنوقأ اًقرصتم اهنم ناك امو .دماجلا اهنمو فزصتي ام اهنمو «مزاللا لعفلا هيف رثأ

 يف اًقرصنم ناك اذإ لماعلا" :مهطباوض نم ناك اذهو ؛دماجلا نم لمعلا باب يف

 ١/لاما.
 )١( .يرميصلل ةركذتلاو ةرصبتلاو و 0 «فاصنالاو ءال81و ءالالا ص ءطيسبلا
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 ام اهنم نإف -لمعلا يف لاعفألا يلت تناك نإو -اهنإف .فورحلا كلذكو

 ؛اهتاوخأو "نإ" يهو ءاّبصنو اًعفر نيلمع لمعيف ءىوقيف «لعفلا نم برقي

 ال ابنأل ؛اهتهبشأ اينإو" :دربملا لوقي «لاغفألاب ةهبشملا فورحلا اهومس اذهو

 اهتارابع يتلا هيبشتلاو ينمتلاو يجرتلا نم يناعملا اهيفو ءءابسألا ىلع الإ عقت
 ءانبك حتفلا ىلع اهرخاوأ تينب كلذلو ؛لاعفألا نود ةوقلا يف يهو «لاعفألا

 مدق ام لعفلا نم هبشتف .رابخألا عفرتو ءامسألا بصنت يهو ءيضاملا بجاولا

 ال اهنأل ؛ريخأتلاو ميدقتلا اهيف زوجي الو .ورمع اّديز برض :وحن .هلوعفم

 .”"هب تهبش امك ةوقلا يف نوكت نأ غلبت مل ذإ ؛ةقيرط تمزل كلذلف ءفرصتت

 هيلعو ءاّمزج وأ اًبصن وأ اًّرج ءاّدحاو المع لمعيف ءفعضي ام فورحلا نمو

 .ةلماعلا فرحألا ةرهمج

 ردصملاب أدبت «ةوقلا يف بتارم اهاندجو «ةلماعلا ءامسألا ىلإ انرظن اذإو

 اهبرق رابتعاب !!امعضو ةوق -اًضيأ -ةبترم لك توافتتو .فاضملاب يهتنتو

 ىلع لدي نيونتلا ذإ ؛اًنونم اهنم ناك ام المع رداصملا ىوقأف .لعفلا نم اهدعبو

 ةوقلا يف هيليو ءتاركن لاعفألا ذإ ؛لعفلا ىنعمل قفاوم ىنعملا يف وهف «ريكدتلا

 ."اذكهو...«ماللاو فلألا هيف ناك ام رداصملا فعضأو .فاضملا ردصملا ءالمع

 )١( هبضتقملا 1١9-9١١8/5.



 يف اهتكرح يف ةيرحلا ةجرد تعفتراو .هتالومعم تداز لماعلا ةوق تداز املك ١.

 رثؤي ينلا ةلمجلا رصانع ةيرح تصلقتو .هلمع فعض لماعلا ةوق تلق |ملكو.ةلمجلا

 ."فرصتلا ىلع ردقأ ىوقألا ذإ ءاهيف

 قلطتم اه تلق اذاق "< لقي قلل ةوق عويس كذا كلذ لاكعو

 ءاّرخؤم هلثم اًمدقم نوكي نأ زوجي الو .تعفر .بتعأ نم ٌءىبم ام وأ .للادبع

 ؛كوخأ هللادبع نإ هول نر نفاتيع كارغأ نإ :لوقت نأ زوجي ال هنأ ابك

 م كلذك ءلمفلاك (َّنِإ) فرصتت مل اف «هتلزنمب تلعج امنإو .لعفب تسيل اهنأل

 فرحلا نأ :كلذ ىنعمو .”"ام كلذكف :هتوق وقت ملو .هنم زوجي ام لك اهنم رمي

 لماعلا رصانعلل حيتي نأ هنكمي الو ,لمعلا يف مث نمو «ةوقلا يف لعفلا نم ىندأ

 ةيرظنلا رصانعو +197 ص هراجنلا ةفيطل .د «يرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنع :رظني )١(

 موزل مدع ءايطوأ :نيرمأ دحأ -انه-فرصتلاب دارملاو 7 48 ص «هيوبيس باتك يف «ةيوحنلا

 ال يهن "نإ" لوألا لاثمق .دحاولا يوحنلا عقوملا مول مدع ءامهيناثو .ةدحاولا ةلاحلا

 مسا'' :يناثلا لاثمو ."هتوق وقت مل" كلذلو ؟لعفلا فالخب :ةدحاو ةلاح مزلت اهنأ :يأ هفرصتت

 ىتعم يف يذلا لعافلا فرصت فرصتي الو .ءلعفب سيل هنأل" ؛لعقلا ةوق ىوقي ال '"لعفلا

 ميدقت نسمي نيح يف *هيلع هلومعم ميدقت حبق مث نمو .لدعي قالوب ١77 /١1باتكلا ''لعفلا

 .هيلع يدعتملا لعفلا لومعم

 5 ١و يله :٠١ بضتقملا :رظنيو ,094 1١/ باتكلا ( )

 د عة



 (َنِإ) فرصتت مل" :هلوقموهفم اذهو .لعفلا اهحيبي يتلاك ةيعقوم ةيرح ءاهيف

 .”"هلبق ايف لمعي.ال فيعضلا لماعلا" :مهطباوض نم ناك مث نمو "لعفلاك
 -لمعلا ف اهتوق ةدشل -لاعفألا نإف اذملو ؛فذحي ال فيعضلا لماعلا .*

 -لعفلا اهب زيمتي يتلا .ةقيقحلا كلتو ؛طرش الو ديق الب «ةفوذحمو ةرهاظ لمعت

 مسقي هيوبيس تلعج -هفذح مغر دوجوم رصنع يف رثؤي نأ ىلع ةردقلا يهو

 ءامسألا يف يرجي لعفلا نأ كل تركذ اهيف فرعاف" :لوقي «ماسقأ ةثالث لاغفألا

 :راجم ةثالث ىلع

 ..هرامضإ نسحي الو ءرهظي لعف

 .هراهظإ لمعتسي ءرمضم لعفو «

 .”"هراهظإ كورتم ءرمضم لعفو »

 لوغشملا يف بصنلا لمعي يذلا لعفلا فذح :هلمع ءاقب عم هفذح ةلثمأ نمو

 اًديزأو ؟هتبرض هللابعأ لوقت” :هيوبيس لوقي ءهذعب رهاظ لعف هرسفيو «هنع

 دق اذه لك يفف ؟اًبوث هل تيرتشا اًرمعأو ؟هاخأ تلتق اًرمعأو ؟هب تررم

 زجي مل لماعلا فعض اذإف لا اذه العف مسالاو فلألا نيب ترمضأ

 بصانلاو مزاجلاو «ءامسألل راجل: فذحي ال مث نمو ل ءاقب عم هفدح

 )١ نئاظنلاو هابشألا( 777/7.

 ( ) 7«باتكلا 043/1١

 ) ( «قباسلا ١/ 07.

 اة



 زوجي الو ءلماوعلا كلت اهيف رثكو .ةلالدلا اهيف تيوق عضاوم يف الإ .لاعفألل

 ."اهيلع سايقلا

 :بابلا اذه يف مهطباض ناك دقو

 .هفرصتو هتوق رثأ لماعلا فذح عم لمعلا ءاقبإ

 .هتوقل لماعلا فذحي اينإ ©

 ."ةفوذحم لمعت الف ,ةفيعض لاعفألا لماوعف ,مث نمو

 :يطوبيسلا لاق .فذحلا زاجم ىلإ رصي مل دوجوملا ىلإ لمعلا ةبسن نكمأ اذإ . 4

 :رعاشلا لوق يف فوطعملا بصان نإ :لاق نم لوق مهضعب فعض مث نمو"

 ”قارخم نب نوع اخأ بر ٌدبع وأ انتجاحل رانيد ُتعاب تنأ له

 :دوجوملا لعافلا مسا هل بصانلا لب :لاقو لعافلا مسا هيلع لدي لعف

 زاجي ىلإ رصي مل دوجوملا ىلإ لعفلا ةبسن نكمأ اذإو ءدارم هيف نيونتلا نأل

 )١ ( ؛يناولحلل يبرعلا وحنلا لوصأ :رظنيو 555 /7 ءرئاظنلاو هابشألا ص١9

 نيل وحنلا للعو 11:81 /6و ,الال ١/ ؛يربكعلل :بارعإلاو ءانبلا للع يف بابللا :رظني (

 , 41و ”الا1و ١7ه ص «قارولا

 :779/48 هقنازخلا يف يدادغبلا لاق .317/3) ١/ .باتكلا دهاوش نم وهو «طيسبلا نم تيبلا (*)

 نب رباجل وه ليقو :فلخ نبا لاقو .اهلئاق فرعي مل يتلا نيسمخلا هيوبيس تايبأ نم تببلاو"

 ارش طبأت ىلإو ءريرج ىلإ هيوبيس ةمدخ ريغ هبسنو .ءىبط نم يح وبأ :سينسو .ىسبنسلا نالأر
 .”لايخلاب ملعأ هللاو .عونصم هنأ ىلإو
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 امنإ لعافلا مسا نأل ؛لمعت ال ةغلابملا ةلثمأ نأ ىلإ :نويفوكلا بهذو.فذحلا

 عانتما بجوف ةيراج ريغ هذهو .هتانكسو هتاكرح يف لعفلا ىلع هنايرجل لمع

 نأل ؛فيعض اذهو ...ةفصلا هرسفت لعف ىلع لومحم اهدعب بوصنملاو اهلمع

 راصي الف ءلصألا فالخ ىلع اهريغ بصان ريدقتو ءسايقلا ىلع مدقم صنلا

 .”"'دوجوملا ىلع لمعلا ةلاحإ نكمأ ام هيلإ
 نأ :اذهب دارملاو .كلام نبا هلاق .دحاو' ءيش يف الإ لمعي ال ىوقألا .5

 ذإ ؛قيقد مالك وهو «تالومعملا نم دحاو فنص يف لمعي ناك ام لماوعلا ىوقأ

 وهو -لعفلا نأ انظحال ءمسالاو فرحلاو لعفلا نيب يبارعإلا لماعتلا انراق ول

 مسالا يف ةرم لمعي فرحلا نأو .هدحو مسالا يف الإ لمعي ال -لماوعلا ىوقأ

 لعفلا هباش ىتم لعفلا يف لمعيف -اهفعضأ وهو - مسالا امأو.لعفلا يف ىرخأو

 .فرحلا هباش ىتم مسالا يف لمعيو

 ارقلاو لمتلا ني د يرنتتا زكتللاو ريع يبرئ انف حضي اذككمو

 ةوق اهبتارم ددعتو «لماوعلا نيب جردتلا يف تاضارتفالا نم ةعومجم ىلع ءانب

 رسلا قةييعرلا تانقالتلا رسب ىف مزاج ةقيرطب - كلذ زثآ دقو اًقعتْسَو

 .اهبناوج ددعتو اهترثك نم مغرلا ىلع ةيبارعإلا رهاوظلا ىلع ةرطيسلاو ءيبرعلا
 انف مف

 )١ ( ئاظنلاو هابشألا 9721739-/7801.

 ١/١,, ؛ليهستل تلا مرش(

 همة



 :طباوضلاو لوصألا

 لوصألا نم ةعومجم ىلع يبرعلا وحنلا يف لماعلا ةركف تماق دقو اذه

 «دويقب ةديقم لب «ةقلطم تسيل لومعملاو لماعلا نيب ةقالعلا ذإ ءماكحألاو

 هذه ةيمهأ ىلإ ةاحنلا هبنت دقو" ءطباوضو سسأ اهمكحت -طئارشب ةطورشمو

 ملف .بيكرتلا يف تالومعملاو لماعلا ةكرح دييقت يف رثؤملا اهرودو ءطباوضلا

 لماعلا طبرت يتلا ةيفيظولا قئالعلا نايب ىلع ةيبرعلا مهفصو يف اورصتقي

 يتلا دويقلا نايب ىلإ كلذ اوزواج لب «ةيوحنلا فئاظولا ةطساوب .هتالومعمب

 تماق ةسيئر ءالوصأو «ةماع طباوض دعب ايف تحبصأ يتلاو «قئالعلا ديقت

 يف اهلثمت نكمي طباوضلا كلتو «فوصألا هذهو.""يبرعلا وحنلا ةيرظن اهيلع
 :ةينآلا رومألا

 .1817ص ءيبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم )١(
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 بئرلاو دتعلا :الوأ

 كلذ ىلع بترتي ثيحب «لومعملاو لماعلا نيب .فيلأتلاو عمجلا :امبم دصقيو

 تالحملا نيوكتل هممتي ام ىلإ مسالا جايتحا مدعو «يدانسإلا لالقتسالا

 مسالا بيكرت وه بارعإلا" نأ يوحنلا ركفلا يف رقتسا دقف .© ةيبارعالا

 نم باب لك ناك مث نمو "رخآلا نع امهنم دحاو ينغي ال نافرط امهو "هلماعب

 نسحو «ملكلا نيب طباورلاو تاقالعلا بورض نم برض هتحت وحنلا باوبأ

 وه ذإ ؛ةبراشتملا ةيوغللا قاسنألاو «طباورلاو «تاقالعلا كلت ىلإ عجار ةلالدلا

 مضي نأل نكلو ءاهسفنأ يف اهيناعم فرعتل عضوت مل" ةدرفملا ظافلألاف «مالكلا لصأ

 .”"ميظع لصأو ,فيرش ملع اذهو «دئاوف |مهنيب ايف فرعيف ءضعب ىلإ اهضعب

 بيكرتلا فيرعت دعب ؛هركذ لاثم لالخ نم بيكرتلا ةيلمع يليهسلا حضويو
 «هتدح ىلع (ديَر) فرعت كنأ كلذو" :هيف لاق "لحملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ" هنأب

 (مايقلا) ةفاضإف (ديز) ىلإ (مايقلا) فيضت مث .هتدح ىلع (مايقلا) ىنعم فرعتو

 .©"بيكرتلا وه (ديز) ىلإ

 .5//179؟ ؛«صئاصخخلاو 24 ١/ «بارعإلا ةعانص رس :رظني )١(

 ١5. ٠ص «يريهملا رداقلادبع .د «ةلمجلا ىلإ ةملكلا نم :رظني (؟)

 «يضرلل «ةيفاكلا حرشو ءاص «يكاكسلل «مولعلا حاتفم :رظنيو «057ةص ءزاجعإلا لئالد ( ”)

 ." ١/6

 1 ركفلا حئاتن ( :(



 ءملكلا نيب فالتنالا مايق لالخ نم ءاّيوحن مسجتي بيكرتلا نأ :ينعي اذهو

 .ةفاضإلاو .عباوتلاو .لاحلاو .ربخلا :هنع جتنيو) مسالاب مسالا ':قلعت وحن

 .ليعافملاو ءلعافلا :امهنيب قلعتلا نع جتنيو) لعفب مسالا وأ «(تاقتشملا لمعو

 :هنع جتنيو ) نينثالاب فرحلا قلعتي وأ (ءانثتسالاو ءزييمتلاو .لاحلاو خساونلاو

 عم مسالاو مسالا نيب فرحلا طسوتي وأ (ءانثتسالاو .هعم لوعفملاو .ةيدعتلا

 جتنيو) ةلمجلا عومجمب فرحلا قلعتي وأ (فطعلا :هنع جتنيو) لعفلاب هقلعت

 ...”(خساونلاو .ءازجللاو طرشلاو «ماهفتسالاو .يفنلا :هنع

 نوكي يتلا .يناعملا فالتخال سيئرلا ببسلا وه "بيكرتلاو دقعلا" نإ مث

 ودبت "بيكرتلاو دقعلا" نع ةديعب يهو -تاملكلاف ءاهل اًرثأو ةجيتن بارعإلا

 يف دقعنتو «تايلكلا 212570005 «ةينب هل سيل ءاناتش

 اهضعب  اهطبرت .تاقالع. تاذ حبصتو ءةروصلا ريغتت ؛تارابعو .لمج

 .لاحلاو .ةيعملاو «ةيفرظلاو .ديكوتلاو «ةيدعتلاو .دانسإلا ةقالعك) .ضعبب

 ريغن وأءاهبترن نأ نكمي الف (...ةيعبتلاو ؛ةفاضإلاو .ءانثتسالاو ءزييمتلاو

 يف مظتنت -"بيكرتلاو دقعلا" دنع -تايلكلا هذه دجن لب قفتا امفيك اهعضو

 نيب نوكي ام هيلع لديو «لماعلا ةيرظن هرسفت ماظنلا اذه «مات ماظن اهمكحي ةينب

 .بارعإ نم تاملكلا

 .1١-ا"ص ؛ءزاجعإلا لئالد :رظني ( )
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 دقعلا'"' دنع الإ نوكي ال بارعإلا" نأ ءيوحنلا سردلا يف رقتسا مث نمو

 نم هيف دبال" ظوفلملا نأو ."”"يناعملا نكت مل بيكرتلا دجوي مل اذإف "بيكرتلاو

 مكح امنإ" :هلوقب كلذ ةيمهأ يضرلا دكؤيو بارعإلا هيف رهظي ىتح" "بيكرت

 ةدرفم اهامعتساف «ةبكرم مالكلا ين لمعتل الإ ءامسألا عضي مل عضاولا نأل ؛كلذب

 اًصاخ اًبرض فلؤت ىتح ديفت ال ظافلألا"ف مث نمو؛"” "عضاولا رظنل فلاخم

 امنإ مالكلا "نأل ؛"بيترتلاو بيكرتلا نم هجو ىلإ اهب دمعيو .فيلأتلا نم

 ءلمجلا نم ىنجت امنإو «ةدحاولا ةملكلا نم ىنجت ال ةدئافلاو «ةدئافلل عضو

 . ”"لوقلا جرادمو

 ءاهمظني نوناق اه -يوحنلا ركفلا يف -"لوقلا جرادم"و "لمجلا" نأ ىلع

 وأ ءرعش تيب ىلإ تدمع كنأ ولف" :رهاقلادبع مامإلا لوقي ءاهمكحت طباوضو

 يذلا «هماظنو هدضن تلطبأو «قفتاو ءاج فيك اًّدع هتاملك تددعف ءرثن لصف

 ام دافأ هتيصوصخب يذلا بيترتلا تريغو ءيرجأو ىنعملا غرفأ هّيفو «هيلع ينب

 لاحم ىلإ نايبلا لامك نم هتجرخأ ...هنم دارملا نابأ صوصخملا هقسنبو «دافأ

 .711"و هال /” ءيمزراوخلل ريمختلا ( )١

 7١/١. .صئاصخلا )١(

 .50 /7 «قباسلا (")

 . ص رهاقلادبع مامإلل «ةغالبلا رارسأ ( :)

 .1/7”77 «صئاصخلا ( ه)

 ك7



 لب .هكشنم نيبو هنيب محرلا تعطقو .هبحاص نم هتبسن تطقسأو ءمعن .نايذهلا

 .”"ملكتمب صتخي بسنو ؛لئاق ىلإ ةفاضإ هل نوكي نأ تلحأ

 :ةثالث ,ةيبيكرت رصانع ىلع موقي -يوحنلا ركفلا يف نذإ -بارعإلاف

 .(رّثؤم) لماع )١(

 يفوتنا لود(

 .لومعملاو لماعلا نيب بيكرتلا نع دلوتملا رثألا ()

 نع ةبترتملا ةكرحلا وه ذإ ؛اًبارعإ ةدرفملا ةملكلل روصتن نأ عيطتسن ال مث نمو

 لماع نيب نارتقا ةقالع وه أمنإ لمعلاف «ةلمحلا يف اهتفيظوو «مالكلا يف اهعضو

 «ةيلوعفملاو «ةيلعافلا :ينعأ .بارعإلل ةبجوملا يناعملا هلالخ نم رهظت ءلومعمو

 عم هبيكرت دنع مسالا يف ثدحتن اهنإ .بارعإلل ةبجوملا يناعملاو'"' .ةفاضإلاو

 ."””بارعإلا لوصح طرش بيك رتلاف .لماعلا

 كل بكل ىبنالا# رفع يرسلا'نسرتلا ىف برعلا مينألا د ناعاتقو

 ىنبمل هباشم ريغ ؛هريغ ىلإ بكرم مسا لك سيل'' هنأل ؛هلماع ىلإ مهوقو ''هلماع

 فاضملا ىلإ بكرم مسا فاضملا نأ ىرت الأ ؛هلماع ىلإ مسالا لب ءاًبرعم .ءلصألا

 .هدص (ةغالبلا رارسأ ( )١

 .07 ١/ .ةيفاكلا حرش ( ؟)

 ل ت3” د



 بيكر تلاب قحتسي كلا لب ءاًبارعإ بيكرتلا اذهب قحتسي الو هيلإ

 .”"هلماع فاضملا نأل ؛يناضإلا

 :بابلا اذه يف ةاحنلا طباوض نم ناك مث نمو

 ."بيكرتلا لبق لمعال" ٠

 ."بارعإلا بجوم لصحي نأ دعب لماعلا لمعي اهنإ"
 ."هلماع عم هبيكرت دعب بارعإلا قحتسي (منإ مسالاف'"

 5 ""ببكرتلاو دقعلا دعب الإ قحتسي ال با رعإلا"

 نأل ؛بارعإلا قحتسي مل هيلإ ةميمض ريغ نم اًدرفم هدحو ناك اذإ مسالا" »©

 هب توصت توصك ناك هدحو ناك اذإف ؛يناعملا نيب قرفلل هب ىتؤي اهنإ بارعإلا

 ءورمع ماقو «قلطنم ديز :كلوق وحن ةدئافلا هب لصحت اًبيكرت هريغ عم هتبكر نإف

 .0"هنع كرابخإل ؛؟بارعإلا قحتسي ذئنيحف

 لصألا ءانبلا ناك مث نمو ””بيكرتلا اهثدحأ يتلا «يناعملا هبجوت (نإ بارعإلا" ٠

 ."بيكرتلا اهثدحي مل ناعم اهنأل ؛اهيلع أرطت ناعمل ريغتت اهغيص نأ عم «لاعفألا يف

 )١ ( «ةيفاكلا حرش ١/91.

 هور «ةيفاكلا حرشو 2177 ١/ ءدصتقملا :رظني ( 1)

 87/١. ءلصفملا حرش (5)

 ): ( «قياسلا ١/ 85.

 .708 ١/ ريبكلا ةيلوزجلا ةمدقملا حرش (0)
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 ف رد زيد

 يف هيلإ راشي "بيكرتلا"و "دقعلا" لمعلا ناكرأ نم نكرلا اذه نأ ىلع

 :اهزربأ .ءىرخأ تاحلطصمب يوحنلا سردلا

 ةدئاف ديفي هجو ىلع ءىرخأ ىلع ةملك ةبسن" :هب ىنعيو '"'دانسإلا )١(

 ىلع ءامهارجم ىرج ام وأ .نيتملك بيكرت وه :دانسإلاو":يكاكسلا لاق ””"ةمات

 طبرت ةقالع لالخ نم .مالكلا نيب ميمحلا قلاعتلا وهف ”"عماسلا ديفي هجو

 اذهو .ءانغتسالاو صقنلا ةلمكتو جايتحالا ىنعم ىلع موقت .لومعملاب لماعلا ش

 نم لكف .لعفلا عم مسالا وأءمسالا عم مسالا هاضتقمب دقعني '"يوحن ىنعم"

 .0”'اّذب هنم ملكتملا دجي الو ءرخألا نع [يهنم دعلاو سعيالا لومعملاو لماعلا

 ءاهتادرفم وأ ةلمجلا ءازجأ عامتجا :امهب ينعيو .”فيلأتلاو ”طابترالا )١(

 نيب بسانتلاو ةفلألا عوقو قيرط نع كلذو '”ضعب يف اهضعب لمعي" ثيحب

 ىلإ ابب دمعيو «فيلأتلا نم اًصاخ اًبرض فلؤت ىتح ديفت ال ظافلألا"ف «نيأزجلا

 ١ ( «ةيفاكلا خرش  271/1١؛ناجرجلل تافيرعتلا :رظنيو صلا١:

 .حيرصتلا ىلع يميلعلا نيساي خيشلا ةيشاح ( ؟) ١/ ١؟.

 .ماص ؛مولعلا حاتفم (*)

 ): «باتكلا( ١/ 754-17

 55/١. ؛نابصلا ةيشاح ( 0)

 .51/1«ينومشألا( )

 .؟ةكاص :باشخلا نسال لجترملا 2و

 س08 ل



 ام عيمجو" :باشخلا نبا لوقي ""بيترتلاو بيكرتلا نم هجو نود هجو

 تادرفم هلف فلؤم لكو .ةفلؤم ظافلأ يه «ةديفملا لمجلا نم سانلا هب بطاختي

 .”''مظتني اهنمو ءاهمظتني وهف «ثالثلا ملكلا هتادرفم .فلؤم مالكلاف فلأ اهنم

 ءضعب عم اهضعب فلأ اذإ ثالثلا ملكلا نأ ملعا" :لوقي ءرخآ عضوم يفو

 ركفلا عبتت دقو "مسالا عم لعفلاو مسالا عم مسالا فيلأت كلذ نم لصح

 عم فلتأي مسالاف" ءاّمات اًمالك نوكتف .فلتأت يتلا بيكارتلا طامنأ يوحنلا

 فلتأيو ءكبحاص رشبو ,كوخأ ورمع :انلوقك ءاديفم اًمالك نوكيف ءمسالا

 نمو .ركب ٌّرَسو .هللادبع بتك :انلوقك ,كلذك اًمالك نوكيف ءمسالا عم لعفلا

 ءاّمالك نوكيف ,نيتلمجلا نم دحاو لك ىلع فرحلا لخديو «رادلا ين ديز :كلذ

 ركب رس امو «هللا دبع بتك لهو ؛كبحاص رشب امو .كوخأ اًرمع نإ :انلوقك

 الإ .حرطمف «ملكلا هذه نم هفالتئا نكمي ام ركذ ام ادع امو .رادلا يف اًديز لعلو

 دق مسالاو فرحلا نإف ؛هللادبع ايو «ديز اي :وحن ءءادنلا يف مسالا عم فرحلا

 عم لعفلا" :ةحرطملا بيكارتلاب دارملاو ” "ءادنلا يف ديفم مالك امهنم فلتأي

 .ةص «ةغالبلا رارسأ( 1)

 .ةهدص «قباسلا( ؟)

 .الالاص ؛قباسلا ()

 ): ( بدصتقملا ١/95.

 هه



 مل بيكارتلا نم طامنألا هذهف '”"فرحلا عم فرحلاو .فرحلا عم لعفلاو .لعفلا

 .”قداصو ديدس ءارقتسا وهو ؛ءارقتسالاب تباث كلذو ؛ةيبرعلا يف ءيش اهنم تأي

 نيهر .تالومعملاو لماوعلا ديدحتو ءمالكلا بارعإف «قيلعتلاو مضلا ()

 نيع حتفي لقاع نم سيل" هنأل كلذ ؛ضعبب هضعب قلعتو .ضعب ىلإ هضعب مض

 قيلعتو .ضعب ىلإ اهضعب مض ين ىنعملا نأ -ةرورض- ملعي وهو الإ .هبلق

 رثأ يف اهضعب قّطني نأ ال ءضعب نم ببسب اهضعب لعجو ءضعبب اهضعب

 نأ -ركف اذإ ةرورض كلذك -ملعيو «قلغت امهنيب اهيف نوكي نأ ريغ نم .ءضعب

 لك اندهج ول انأ ىرت الأ ءاهسفنأ نيب ايف ال ءاهيناعم نيب اميف نوكي قلعتلا

 لوقيو ”"!!؟روصتن مل امهتحت ىنعم ال ,نيتظفل نيب ايف اًقلعت روصتن نأ .دهجلا

 ين رهظت امنإو «مالكلا دارفأ يف رهظت ال ةحاصفلا نأ ملعا" :رابجلادبع يضاقلا

 يف ةملكل لكل نوكي نأ نم مضلا عم دبالو .ةصوصخت ةقيرط ىلع مضلاب مالكلا

 دقو .هيف لخدم هل يذلا بارعإلاب نوكي دقو ءمضلا -لوانتت يتلا -ةلمجلا ءانب

 وأ ةملكلا هيف ديفت نأ امإ هنأل ؛عبار ةثالثلا ماسقألا هذه سيلو ,عقوملاب نوكت

 ةلمج نم ادحاو الإ سيل "قيلعتلا" حلطصم نأ ىلع .""اهعقوم وأ اهتكرح
. 

 .ةاليص لجن رم لا ( 10

 .؟ 0ص ؛«ماشه نبال ؛ىدنلا رطق حرش :رظني ( ؟)

 .غ5ةاص .زاجعإلا لئالد ()

 ١94/١7. .ديحوتلاو لدعلا باوبأ يف ينغملا ( 5)

 ل تال د



 «جسنلا"ك ءمظنلا موهفم بيرقتل ؛يناجرجلا رهاقلادبع مامإلا اهركذ تافدارتم

 رابتعا بجوي امب كلذ هبشأ امو ريبحتلاو ؛يشولاو «ءانبلاو ,ةغايصلاو فيلأتلاو

 هنوك يضتقت ةلع عضو ثيح لك عضول نوكي ىتح ءضعب عم اهضعب ءازجألا

 .”""حلصي مل هريغ ناكم ين عضو ول ىتحو كانه
 هدا دج د

 سردلا يف تالوقم نم هعبتي امو -"بيكرتلا"و "دقعلا" طباضلا اذهو

 -”نيثدحملا ضعب مهوت اى -اًظفل سيل بارعإلا نأ دكؤي -ميدقلا يوحنلا

 وه اهنإو .”بيكرتلاب مامتهالا نم اًيلاخ «بارعإلا تامالع ىلع اًروصقم سيلو

 متي «ةيلك نيناوق قفو اهلماوع يه «ىرخأ ملك ىلإ ملكلا بيكرت هبجوتسي ىنعم

 اهضعب ريخأتو ءاهضعب ميدقتو ءاهفصرو «ةمئالملا رصانعلا رايتخا اهئوض يف

 يوغللا ناكمإلا ليوحتو «لامعتسالا دنع الإ أشنت ال ةلوقم بارعإلا"ف ءرخآلا

ًماكحأو الج تاملكلا دارفأب دّلوي لعف ىلإ
 ."'ا

 )١( ةةص ءزاجعإلا لئالد .

 ءيبرعلا وحنلا يف ةيدقن تاساردو 77 ص ىفطصم ميهاربإ ذاتسألا ءوحنلا ءايحإ :رظني (؟)

 55/١. «بويأ نمحر لادبع.د

 ص «ةلمجلا يف ةيبارعإلا ةمالعلا :هباتك يف ةسامح دمحم .د ىري اك ()
 ٠١15

 5 4ع .ةفاقثلل ةيبرعلا ةلجملا /دومص يدامح .د «مظنلا ةلأسم ىلإ دوع «ثارتلا ةءارقو دقتلا (4)

 .١8ص 14917“ ةرشع ةثلاثلا ةنسلا

 ها



 :اهيلإ هيبنتلا ردجي ءرومأ ةثالث انهو

 وحن نم ؛ةاحنلا نم نيرخأتملا بتك يف بارعإلل تافيرعت نم ءاجام نأ )١(

 هدمتعاو -"ةملكلا رخآ يف لماعلا هيلجي ءردقم وأ رهاظ رثأ بارعإلا" :مهوق

 هوركذ ام نأل اَقيقد سيل -ميدقلا يوحنلا ركفلا مهدقن يف نيثدحملا نم ريثك

 :تجاحلا نيا لوق ىف 528 ا ءهرثأو «بارعالا مكح وه انإ
 :يأ -ةلماكوسو"

 اذه'' :يضرلا لوقي "لماوعلا فاللتخال .هرخآ فلتخ نأ -ءايسألا نم برعملا

 هلعج ىل اًمزالو .هماكحأ نم اًمكح -برعملا دح مامت دعب -فنصملا هلعج يذلا

 حجر مث "لماعلا فالتخاب هرخآ فلتخي ام برعملا :اولاقف «برعملا دح ةاحتلا

 ءامسألا نم برعملا دح نوكي نأ راتخا اذهل ""بجاحلا نبا هيلإ بهذ ام ىضرلا

 اذه رثأ وهف ,مسالا رخآ يف لصاحلا ريغتلا امأ "هلماع ىلإ بكرملا مسالا" :وه

 «بارعإلاو لمعلا نم اًريسي اهجو الإ لثمت ال هرجلاو بصنلاو عفرلاف «بيكرتلا

 نأ امإ ءمسالا نأل كلذو' ؛المعو اًظفل "بيكرتلا"و "'دّقعلا ُ :وه مهألاو

 ةيلعافلاك دحاولا مسالا ىلع ةبقاعتملا يناعملا :ينعأ .بارعإلا بجوم مدعل ىنبي

 دنع مسالا ف ثدحت امنإ «بارعإلل ةبجوملا ناعملاو ...ةفاضإلاو ةيلوعفملاو

 عم ىنبي نأ امإو ...بارعإلا بجوم لوصح طرش بيكرتلاف «لماعلا عم هبيكرت

 وأ فرحلل هتماشم عناملاو ءهنم عناملا دوجول ؟بارعإلل بجوملا لوصح

 .؟ ؟ص ءماشه نبال «كلاسملا حضوأ )١(

 88 ١/ ةيفاكلا حرش (؟)

 ه5



 ؛ملكلا نيب |مريف بيكرتلا ةيفيك" ةفرعمب ملع :هنأب وحنلا فرع مث نمو '”"لعفلا

 نيناوقو «برعلا مالك ءارقتسا نم ةطبنتسم سيياقمب ءاقلطم ىنعملا لصأ ةيدأتل
 ةيفيكب ينعأو .ةيفيكلا كلت ثيح نم بيكرتلا يف أطخلا نع اهب زرتحيل ؛هيلع ةينبم

 .كاذ ذإ تائيهلا نم نوكي ام ةياعرو ءضعب ىلع ملكلا ضعب ميدقت :بيكرتلا

 :دكؤي مالكلا اذهو ””اهمكح يف يه امو «ةدرفملا ءاهيعون :ملكلابو

 "ةلمجلا" جاتن وه يذلا "بيكرتلا" ىلع مئاق -يوحنلا ركفلا يف -بارعإلا نأ ©

 ميدقتو ءاهفصرو «ةمئالملا رصانعلا رايتخا نم .فيلأتلا قئارط نع ةيتأتملا هعاونأو

 وحنلاو .غالبإلاو مهفلا فقوتي «بيكرتلا ةفرعم ىلع هنأ كلذ ؛ىرخألا ريخأتو ءاهضعب

 .بيكرتلا يف هيلع لدي يذلا ئنعملا هتياغف «ليلحتلاو فصولاب ظفللا لوانت نإو

 مدع يف نيرخأتملا ةاحنلا قالزنا ىلإ هابتنالا تفلي'" :هنأ اك »

 يف يدؤي هنإف ءاًريسي هلوأ يف ناك نإو وهو .يموهفملا قيقدتلا

 نكمي ام وهو .اهفيرحت وأ ةيرظنلا رييغت ىلإ ةيلاوم لحارم

 نع ءانغتسالا ىلع تيأد يتلا ةيميلعتلا بتكلا يف رسيب هتظحالم

 ؛اهيلع ةلادلا نئارقلاب اهنع تضاعتساو ءاهفطلل ةقيقدلا دودحلا

 رضأ دق تارصتخملا لازتخا ناك نئلو .ءيدتبملا 50 برقل

 بتكل نيثدحملا داتعا نإف ؛ةيبرعلا ةيوحنلا ميهافملا ةقدب

 )١ ( «قباسلا 0

 امل «يكاكسلل «مرلعلا حاتفم 23

 تا



 مهب لوؤي «ةيبرعلا ةيوحنلا ةموظنملل مهصيخلت لعج .تارصتخملا
 موهفم فيرحت ىلإ .ةصاخ .مهب لوؤيو ءاًّحضاو اًميرحت اهفيرحت ىلإ
 ."ةحي رص ةضقانم برعلا ةاحنلا لوق ضقاني اًديرحت .بارعإلا

 ان رد رن

 ركفلا يف -"بيكرتلا"و "دقعلا" لماعلا لوصأ نم لصألا اذه نأ ()

 .ةلمجلل ريظنتلاو فصولا تالواحم روحت" ذإ ؛ةلمج يف الإ نوكي ال -يوحنلا

 لماوعلا نيب ةكرحلا روحم يه ةلمجلاف "”ةيبيكرتلا تاقالعلا وه اننإ

 نكمي الف «ةيوحن ناعم نم هلمحت امو تابكرملا دلوتت اهالخ نمو «تالومعملاو

 يف اهعضو نع ةبترتملا ةكرحلا لالخ نم الإ ءاًبارعإ ةدرفملا ةملكلل روصتن نأ

 مهأ يف تماق «يبرعلا وحنلا ةيرظن نأ ينعي امم ؛ةلمجلا يف اهتفيظوو «مالكلا

 ىلع بارعإلا مايق امو "صنلا ةاعارم"و ”"ةلمجلا" ىلع (لماعلا) اهناك رأ

 )١ ( .بودجملا نيدلا زع .د ءيبرعلا يوحنلا لاونملا ص١ 177-1.

 .اص :روشاع فصنملا .د ؛ةيرظنلاو ليلحتلا نيب «ةيبرعلا ةلمجلا ةينب ()

 قفو .دويق نم ةقالعلا هذه عبتتسي امو «ملكلا نيب اميف ةيلانتملا تاقالعلا نم قسانتم ماظن ةلمجلا (7)

 ةلمجلا ةينب :رظني ''دانسإلا" :اهساسأو .يبرعلا وحنلا باوبأ يف ةطوبنضملا نيناوقلا نم ةعومج

 دجي ال ثحابلا نأ ىلع هاكلصو .4ةالذص .ءروشاع فصنملل ؛ةيرظنلاو ليلحتلا نيب ةيبرعلا

 ام اًريثك هنكلو .هيوبيس باتك يف (يداتسإلا بيكرتلا) يريظنتلا اهموهفمب "ةلمح" حلطصم

 لثم نم .ءانغتسالاو دانسإلا لالخ نم ةلمجلا موهفم نع ريبعتلل ''مالكلا '' حلطصم لمعتسا

 14/١. ؛باتكلا '"اًمالك نكي مل ءاذه هابشأو .انينأي برضي نإ :تلق ول كنأ ىرن الأ" :هلوق

 تن



 نع ينغتسي دق مسالاو ءامالك نكي مل الإو ءمسالا نم هل دبال لعفلا نأ ىرت الأ" :هلوقو

 ؛لعافلا باب اذه "' :لوقي ءدربملا دنع "ةلمج " حلطصملا اذه زربيو 7١/١. .باتكلا "لعفلا

 ةلمج لعفلاو وه هنأل ؛اًعفر لعافلا ناك اهنإو .ديز سلجو .هللادبع ماق :كلوق كلذو ؛عفر وهو

 سردلا جواز دقو 157/1١. .«بضتقملا ”بطاخملل ةدئافلا اهب بجتو ءاهيلع توكسلا نسحي

 ىنعمب [ههمدختسي نييوحنلا ضعب نإ ىتح "مالكلا"و "ةلمجلا" :نيحلطصملا نيب يوحنلا

 ءاهسأرب ةمئاقلا ظانلألا نع ةرابع ,برعلا ةغل يف وه انإ مالكلا"' :ينج نبا لوقي ءدحاو

 '""اهبيكرت فالتخا ىلع "لمجلا'"' :ةعانصلا هذه لهأ اهيمسي يتلا يهو ءاهريغ نع ةينغتسملا

 ةلمجلا نع ةرابع نييوحنلا دنع مالكلا نأ ملعا"' :يربكعلا ءاقبلا وبأ لوقيو 7/١ ءصئاصخلا

 ءامهنيب ةاحنلا ضعب قرفو ١١ ؛ص .عمللا حرش يف عبتملا "اهيلع نوكسلا نسحي ةدئاف ةديفملا

 نسحي ىنعم ىلع لد ام :ديفملاب دارملاو .دصقلاب ديفملا لوقلا :وه مالكلا"' :ماشه نبا لوقي

 ناك امو «مئاق ديزك هربخو أدتبملاو .ديز ماقك .هلعافو لعفلا نع ةرابع ةلمجلاو .هيلع توكسلا

 رهاظ وهو «سانلا نم ريثك همهوتي امك «نيفدارتمب اسيل امهنأ كل رهظي اذهبو ...امهدحأ ةلزنمب

اهنأ باوصلاو «ةلمج ىمسيو :لاق «مالكلا دح نم غرف نأ دعب هنإف ؛لصفملا بحاص لوق
 معأ 

 كلذ لكو «ةلصلا ةلمحو .طرشلا ةلمج :نولوقي مهعمست اذهلو ؛اهفالخب ةدافإلا هطرش ذإ ؛هنم

 نيب فالتئا وه يذلا "دانسإلا'"' ةلمجلا طرشف هيلع 5 437 /7 :ينغملا "'مالكب سيلف ءاّديفم سيل

 مالك لكف مث نمو «دانسإلا ىلع دئاز ءيش وهو '"'ةدافإلا" دصق :مالكلا طرشو .نيرصنع

 ""ةلمجلا" فيرعت هيلع رقتشا ام اذهو““ ١/ «يضرلل ةيفاكلا حرش :رظني .سكعني الو «ةلمح

 ةرابع «ةاحنلا دنع ةلمجلا" :88ص ءتافيرعتلا يف «يناجرجلا لوقي «ةاحنلا نم نيرخأتملا ىدل

 مل وأ "مئاق ديز" :كلوقك .دافأ ءاوس ,ىرخألا ىلإ امهادحإ تدنسأ «نيتملك نم بكرم نع

 نم معأ ةلمجلا نوكتف ؛هباوج ءيجم دعب الإ ديفت ال ةلمج- -هنإف "'ينمركي نإ" :كلوقك هدفي

 ىلع ةاحنلا ناعأ "'دانسإلا" ىلع مئاقلا ةلمجلل موهفملا اذه نأ يناولحلا حضويو "اًقلطم مالكلا

 م



 .ةيوغللا تابكرملل ليلحتلا بورض نم برض الإ -يوحنلا ركفلا يف -لماعلا
 يوحنلا سردلاو .ةيظفللا تاقالعلا لالخ نم .ةيونعملا تاقالعلا حيضوتو

 روحم وه ثدحلا نأ ىلإ ريشي ؛لماعلا وه -ههبش وأ -لعفلا لعجي امنيح

 اهنأ ىلإ ريشي ءهل تالومعم هدعب ءامسألا لعجي امنيحو .هتدمع وأ .بيكرتلا

 ."”ثدحلاب قلعتت ءايشأ نع فشكتو .ىنعم هب طبترت

 ةيرظنلا ةينب نأ نم نيثدحملا ضعب ىدل عاش ام -نذإ-اًحيحص سيلف

 يف اهعقاوم عبتتو «ةدرفملا ةملكلا ىلع ةمئاق -ميدقلا يوحنلا ركفلا يف -ةيوحنلا

 اًلوصفو اًباويأ" يوحنلا فيلأتلا يف دجن ال اننأب كلذ ىلع نيلدتسم «بارعإلا

 ءاهفئاظو فلتخمو اهرصانع عاونأو ءاهعاونأ ثيح نم ةلمجلا ةساردب ةصاخ

 ةلمجلا ةسارد نأ :هانعم امنإو «ةلمجلا ىلإ ةراشإ لك نم ةيلاخ اهنأ اذه ينعي الو

 ...درفمب ضوعت نأ ال نكمأ اذإ الإ اه ثرتكي ال .تادرفملا ةسارد ةنيهر ثناك

 ةفيظوو :ةدرفملا ةملكلا ةفيظو نيب اوطبر موهفملا اذهب مهف ؛صنلا يف ةيلخادلا تاقالعلا ةسارد

 .هيلإ اًقاضمو ءالوعفم عقت دقو ءأدتبم هلصأ امل وأ ءأدتبمل اًريخ عقت دق ةلمجلاف ءةبكرملا ةلمجلا

 يف ؛ةلمجلا نوكت ساسألا اذه ىلعو .خلإ...اًلعافو ,ىنئتسمو ,ةفصو .اًلاحو ؛طرشلل اًباوجو

 موهفم :رظني .ةيقبطلا اهتايوتسم نم ىوتسم وأ ؛ةلماكتملا ةغللا رئاود نم ةرئاد .يوحنلا سردلا

 ةنس .77ع ؛ةيبرغملا لهانملا لح «يناولحلا ريخ دمحم ءيرعلا وحنلاو تايناسللا يف ةلمجلا

 ,!١١1-١75ةصيوءل 1: 2ع

 )١( «يناولحلل .يبرعلا وحنلا لوصأ :رظني ص١817
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 اهب نتعي ملو ءاًضرع الإ سردت مل اهنأ مهفن لب ءاهتاذل سردت ةلمجلا نأب رعشن الو

 .””تادرفملل ةصصخملا باوبألا مامتإل الإ

 يف ريظنتلا سسأ نم تناك ةلمجلاف ؛قيقد ريغ مالكلا اذه نأ ءهارأ يذلاو

 اهطامنأ اوسردف ءوحنلا ءاملع نم اًءيبك اًدهج تدفنتسا دقو «يوحنلا ركفلا

 تاقالعلا دصرو ءاهنيب قئالعلا روصو ءاهيف رصانعلا بيترتو ءاهاوحأو

 ةهج «ءنم صنلا لخاد اهريغ نيبو اهنيبو .ةهج نم ءاهئازجأ نيب ةيقايسلا

 .مهبتك يف ةقرفتم اهوح تاظحالملاو ليلاحتلا تدب نإو «ىرخأ

 نع مهثيدحو ؛هنايب مدقت يذلا "بيكرتلا"و ''دقعلا" نع ةاحنلا ثيدح ف

 نم لحم اهل يتلا لمجلا"و "بتارملا ضقن"و «تالومعملاو لماوعلا نيب "ةبترلا"

 نم حصي امو" ,"مالكلا ءازجأ نيب تاقالعلا"و "اهل لم ال يتلا"و ."بارعإلا

 ؛ةيبرعلا يف بيكارتلا ةينب ىلع ةئراطلا رهاظملا"و "اهنم حصي ال امو بيكارتلا

 ءعاستالاو لصفلاو ءراضإلاو ءريدقتلاو فذحلاو ءريخأتلاو ميدقتلا :نم

 فورحلا يناعمو ؛لحملا رابتعاو رهاظلا ةياعرو ءءانغتسالاو ءراوجلاو نيمضتلاو

 «ةغللا ماظنل ريظنت الإ ىنايب يتأيس امم "ضعب عقوم اهضعب عوقوو ؛تاودألاو

 وأ ءةلمجلا نأ ةرظن لوأل ودبي" ناك نإو «يوحنلا ركفلا يف «ةلمجلا ةينبو

 «يريهملا رداقلادبع .د برعلا ةاحنلا رظن يف ةلمجلا :ثحبم «يبرعلا يوغللا ثارتلا يف تارظن )١(

 ميهاربإ.د «ةغللا رارسأ نمو ءاص ءىفطصم ميهاريإ ذاتسألل ءوحنلا ءايحإ :رظنيو ءثاص

 .1 0ص «يموزخملا .د ؛هيجوتو دقن ءيبرعلا وحنلا يفو ؛* 7٠ص «سينأ



 الإ ءائيشف اًئيش ةلمجلا يف ةيوحنلا مهتايرظن ترولبتو ,مهريكفت روحم نكي مل ؛مالكلا
 مالكلا ةيرظن ملاعم مسرت ىلإ يضفت .هيوبيس باتك يف يوحنلا ريكفتلا ةءارق نأ

 يف ةتباثلا ريكفتلا ةدحو تناك يتلا ةلمجلا فصول ةيساسألا تانوكملا وأ .يبرعلا

 لخاد ةيبارعإلا اهيراجمو .مالكلا ماسقأب اًلصتم دانسإلا لكش ناك دقلف .باتكلا

 .”"ةيتوصلاو ةيلالدلاو ةيوحنلا ةماقتسالا اهيف طرتشا يتلا «ةلمجلا ةينب

 ثيدح وهف «مالكلا روحم اهنوكل ةعجار يه نإ «ةملكلاب ةاحنلا ةيانع نأ ىلع

 ءدب ريسفت يف -يضرلا لوقي '”'هيلإ بكرتت ام"و "هنم بكرتت ام" ثيح نم اهنع

 مالكلا دح مدق اهنإ" :-مالكلا دح ىلع هميدقتو «ةملكلا دحب هفنصم بجاحلا نبا

 ببسب مالكلا يف لصاحلا بارعإلا ةفرعم :وحنلا ملع نم مهألا دوصقملا نأ عم

 .”"'هئزج ىلع بكرملا فقوت «ةملكلا ىلع مالكلا فقوتل '"بيكرتلا"و "دقعلا"

 :لوح هرادأ ""ينغملا" هباتك يف ةلمجلل اًباب دقع (نيح ماشه نبا هلعف امو

 ىربكلاو «ةيلعفلاو ةيمسالا :ثيح نم اهماسقأو ءاهماكحأو ءاهدح

 ال امو «بارعإلا نم لحم اهنم هلامو «نيهجو تاذو هجو تاذو «ىرغصلاو

 .؟ ١ص ؛ةيرظنلاو ليلحتلا نيب «ةيبرعلا ةلمدلا ةينب ( )١

 .1571-171/5/ةدص «باطخلا ليلحت لوصأ :رظني ( )

 51/١ «ةيفاكلا حرش ()

 نع ثيدحلاب "بارعإلا دعاوق نع بارعإلا" هباتك ردص كلذكو 51-47 /” .ينغملا :رظني ( 5)

 .اهماكحأو ةلمحلا



 «هلبق ةاحنلا ريكفتل عبتتو .عيرفتو قيقشت الإ وه نإ اذه هلعف امو :لوقأ .هل لحم

 ةيبيكرتلا تاقالعلاو «يبررعلا ناسللا يف ءلمجلا نيوكت نيناوقل اًمصو ناك يذلا

 "فيلأتلا"و "دانسإلا"و "لماوعلا"و "بارعإلا"ف ؛اهنع أشنت تلا

 "'يناعملا"و "'تابكرملا ةلمكت"و "قيلعتلا"و '"بيكرتلاو دقعلا"و "مظنلا"و

 اًجهنمو «ةيوحن ةمكحو «ةكسامتم ةيرظن سكعت «تاحلطصملا نم ةلسلس

 ريغو اهرهاظ ءاهبكرمو اهدرفم «ةيبرعلا ةلمجلا ماظن يف ةاحنلا ريكفت يف .اًيملع

 .”''اهرهاظ

 نكينفينل

 .1 40ص ؛ةيرظنلاو ليلحتلا نيب ؛ةيبرعلا ةلمجلا ةينب ( 1)
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 يف فرع ام هنع دلوتي ام وه "بيكرتلا"و "دقعلا" لصألا اذه نأ (*)

 نيب "ةيوحنلا تاقالعلا" ىلع مئاقلا 0" وحنلا ناعم" حلم ب يوحنلا ركفلا

 ناعمو يدانسإلا قلعتلا قرط :يه .فانصأ ةرشع لكش يف "وحلا يناعم"لثمت نكمي ( )١

 فورخلا يناعمو /ءازجلاو طرشلاو /ةلالدو اًبولسأ هرابتعاب ربخلاو /ةفاضإلاو ةيلوعفملاو ةيلعافلا

 ميدقتلاو /ريكنتلاو فيرعتلا يف فرصتلاو /لمجلا نيب لصولاو لصفلاو /مالكلا ىلع ةلخادلا

 لوصألاو يناعملا هذه نأ ظحالملاو" .راهظإلاو راضإلاو /راركتلاو /فذحلاو /ريخأتلاو

 :هباطخ نم ملكتملا فقومب ةلصتملا ةيغالبلا ةيماقملا يناعملاو ةيفيظولا يناعملا نيب عمجت باوبألاو

 "وحنلا ياعم" لومش ةمئاقلا هذه يف ودبيو .لمجلا نيب طبرلا يناعمو .ةيلوقملا يناعملاو

 ةرهاظ)''هغالبإ فورظو ؛ملكتملا تارايتخا ىلإ اهعاجرإ نكميو .ةيماقملاو ةيلالدلا تايلمعلل

 1-0775 7ص ءروشاع فصتنم.د «يوحندلا ريكفتلا يف مسالا

 يهنلاو ماهفتسالاك ةيبيكرتلا يناعملا ةصاخ -"وحنلا يناعم"' نع ثيدحلا لالخ نم مهوتي الو

 نيثحابلا ضعب اذه يرغي دقو .يناعملا ملعو وحنلا نيب قرف كانه سيل نأ خلإ ..ينمتلاو ءاعدلاو

 هوربتعي نأو ,وحنلا ىلإ هومضي نأو ."يناعملا ملع'' اوزاتجي نأب -وحنلا ديدجت ىلإ مهنم ةوعد يف -

 يف يراوجلا راتسلادبع.د لعف امك ءوحنلا نويحيو نوددجب طلخلا اذهب مهنأ نيدقتعم ؛هنم اًعرف

 يدهم .دو (وحنلا ءابحإ) هباتك يف ىفطصم ميهاربإ ذاتسألا هلبق نمو (يناعملا وحن) هباتك

 (هيجوتو دقن يبرعلا وحتلا) هياتك يف .يموزخملا

 يوحنلا نإف'' :هلوقب ءاهنم ءيش ىلإ يولعلا مامإلا ريشي :هوجو نم نيملعلا نيب اًقرف كانه نأ قحلاو

 رظنل فلاخم امهدحأ رظن نكل ةةبكرملا ظافلألاب امهقلعت يف اكرتشا نإو -زاعملا ملع بحاصو

 ملع بحاصو «ةدئافلا لامكو .بارعإلا ليصحت لجأ نم بيكرتلا يف رظني يوحنلاف ,رخآلا

 ىصقأ اهغولبو «يناعملا ةغالب نم بيكرتلا دنع لصحي ام وهو .ةصاخلا هتلالد يف رظني يناعملا

 "لودعلا'" نع نيملعلا نم لك ثيدح يف حوضوب رهظي اذهو (١/17زارطلا) '"بتارملا
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 يف موقي ال" ذإ ؛اهاوس نع ةدرفنم ةملك لك هديفت ام ىلع تاق سيلو «ملكلا

 يف هلامعإ ديري نأ ريغ"نم «لعف ىنعم يف ركفتم ركفتي نأ «لقع يف حصي ال مهو

 اًلعاف هلعجو ءهيف لعف لامعإ ديري نأ ريغ نم ,مسا ىنعم ين ركفتي نأ الو .مسا

 هلعج ديري نأ لثم ؛ماكحألا نم كلذ ىوس اًمكح هيف ديري وأ ءالوعفم وأ هل

 اذه ركذي مل نإو «هيوبيسو "كلذ لكاش ام وأ ءالاح وأ ةفص وأ اًءيخ وأ أدتبم

 ملكلا قيلعت نسح :نع هثيدح يف «هبناوج مظعم زربأ هنأ الإ :ةحارص حلطصملا

 فيرعتلاو «ةيبارعإلا تالاحلا:يف طبض نم كلذ هبلطتي امو ءضعبب هضعب

 سيل هنأ نايبو ؛جورخلا اذه ليلعتب يوحنلا ينعي نيح يفف "ةدعاقلا لصأ نع جورخلا"و

 ؛جورخلا اذه رارسأ يف ثحبي يغالبلا ىرن ""اهباطخ دوهعم"و '"برعلا ننس" نع اًجورخ

 عقيو مالكلا زيامتي اهب ةيليزنت وأ ةيقيقح .تاماقم ةاعارم هنم ةياغلا ءّيدصق اًجورخ هرابتعاب

 فذحلا" لوقيف فذحلا ين يوحنلا ثحبلا لاجم ددحي امنيح ماشه نبا هدكؤي ام اذهو .لضافتلا

 ةراقح وأ هتمظعل ٍاعافلا فذحي مهوق امأو ةعانصلا هتضنقا ام وه هيف ٌرظنلا ًيوحنلا مزلي ىذلا

 نم :يأ) مهنم لفطت هنإف ءكلذ وحنو .هنم وأ هيلع فوخلل وأ هب لهجلل وأ سكعلاب وأ لوعفملا

 1.1 :ينغملا "'نايبلا ةعانص ىلع ( ةاحنلا

 ضقانتلا ينعي ال هنإف ؛ماتلا لاصتالا يفني اذه ناك نإو «نيملعلا نيب ةقرافلا هوجولا مهأ يه هذه

 ٍناعملا ريغب وحنلاف ,رخآلا نع امهدحأ ينغتسي ال ثيحب نالماكتم نيملعلا نأ"' يتعي لب امهنيب

 زاحنيو 'ةيفرعلا ةقباطملا ةناصر نع مهولا اهب ىأني «ةيفاط مالحأ وحنلا ريغب يناعملاو .لحاق فافج

 .(7 4 ؟ص ناسح مامت.د ءلوصألا) "يدرفلا قوذلا تاوزن ىلإ اهم

 .ملعأ ىلاعت هللاو

 )١ ( «زاجعإلا لئالد ص١١ 5.

 ا



 ءاج نمل كرتو ...راهظإلاو رامضإلاو فذحلاو .ريخأتلاو ميدقتلاو .ريكدتلاو

 .يناجر جلا رهاقلا دبع مامإلا ةصاخو «'” اهطبضو هدودح هتغايص ةصرف هدعب

 ٍناعمل" قيقدلا ديدحتلاب قلعتي اهيف ةاحنلا نم هيلع نيقباسلا دوهج جوتي يذلا

 ينعم يخوت " :وه يذلا "مظنلا" ةروهشملا هتيرظن اهوح رادأ يتلا "وحنلا

 كمالك عضت نأ الإ "مظنلا" سيل نأ ملعاو" :لوقيف "ملكلا نيب امهيف وحنلا

 فرعتو «هلوصأو .هنيناوق ىلع لمعتو .وحنلا ملع هيضتقي يذلا ءعضولا

 لخت الف .كل تمسر يتلا موسرلا ظفحتو ءاهنع غيزت الف تجبن يتلا هجهانم

 ناك نإ هؤطخو ءاباوص ناك نإ هباوص عجري ائيش دجاوب ٌتسلف ...اهنم ءيشب

 دق "وحنلا يناعم" نم ىنعم وهو الإ مسالا اذه تحت لخديو .مظنلا ىلإ أطخ

 نع ليزأف «ةلماعملا هذه فالخب لموع وأ .هقح يف عضوو .هعضوم هب بيصأ

 وأ مظنلا ةحصب فصو دق امالك ىرت الف .هل يغبني ام ريغ يف لمعتساو .هعضوم

 كلذو ؛ةحصلا كلت عجرم دجت تنأو الإ هيف لضفو ةيزمب فصو وأ هداسف

 هتدجوو .هماكحأو "وحنلا يناعم" ىلإ لضفلا كلذو «ةيزملا كلتو .داسفلا

 ”"هباوبأ نم بابب لصتيو .هلوصأ نم لصأ ين لخدي

 هنن منيف زك

 سي ا ١ص .يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظو .5 ١7 ص .ىنعملاو ظفللا ةيضق :رظني ( (١

 87 ص ءزاجعإلا لئالد (؟)

 ا



 ءاضتقالا اًاث

 ساسأ «لومعملاو لماعلا نيب "بيكرتلا"و "دقعلا" نأ -قبس اهيف -تركذ

 يف ناك اذإ الإ متي ال "بيكرتلا"و '"دقعلا" اذهو .لمعلا دوجو ةاحنلا هيلع ىنب

 هيلع توكسلا نمسح مالك مايق ىلإ يضفي ءاضتقا «لومعملا يضنقي ام لماعلا

 نسي اًمالك ناكو .توكسلا نسح "هللادبع اهيف" :تلق ول كنأ ىرت الأ"

 بهذ اذملو 0" هللادبع اذه'' :كلوق يف ىنغتساو نسح اك «هيلع توكسلا

 حلطصمب كلذ نع اوربع دقو ""ءاضتقالا لمعلا ةلع" نأ ىلإ يوحنلا ركفلا

 متيل ؛لومعملل لماعلا ةجاح ىلع لدي" اًيلالد اًدعب :هب نونعي يذلا (ءاضتقالا)
٠ 

 يف -ريعت ؛ةصوصخم ةيوحن ةمالعب هب طابترالا قيرط نع هانعم نم !ًءزج هب
 ةدعاق ين رمألا اذه غوصن نأ عيطتسنو «بيكرتلل ةماعلا ةلالدلا نع -ةياهنلا

 يضنقي ام هانعم يف ناك اذإ الإ ,ةلاصألاب اًلومعم لماعلا بلطي ال" :يلاتلاك ةماع

 ش "لوممملا كلذ

 قايسلاو ماقملا يف -هنومضمو هظفلب يضتقيو «ةيبيكرت ناعم ىلع لدي لماعلاف

 تايضتقم دحاولا ظفلل ناك انه نمو .كلذ نع ربعي ام -ملكتملا دصقمو

 .28/؟ .باتكلا ( )١

 .؟؟ص :يربكعلل .نييبتلا( )

 151١. -١!ةكص «يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم (*)



 ناك اذهو "هفئاظوو .هتالالدو .هدصاقمو .ءهنومضمو هطمن بسحب .ةفلتخم

 ءاًزوجت ءلماعلا مهضعب هلعج لب "يربكعلا لوقي | .لمعلا ةلع ''ءاضتقالا"

 .”"اًدبأ وه اذكو «لماعلا لعجي نأ يغبني يذلا وه يضتقملاو" :نيبولشلا لاق

 تاحلطصم -يوحنلا سردلا يف -"ءاضتقالا" حلطصملا اذهب طبترا دقو

 :وحن نم .ىرخأ
 ببس ؛نكمتملا مسالاب ههبشأ امو لعفلا قلعت" :يوناهتلا لاق ؛قلعتلا )١(

 تاملكلاو ...ةلوقعم ناعم هذهو ةفاضإلاو ةيلوعفملاو ةيلعافلاك .هيف فصو توبشل

 ."لماوعلا يه «يناعملا هذه ثودحل ٌببس نكمتملا مسالاب اهقلعت يتلا

 :ليهسلا لوقي «ءامسألا يف نيونتلا لوخد بابسأ نع هثيدح يفف «حجايتحالا (؟)

 هاّنبأ اًثونم العف دجت ال اذهو ؛هلاصفنا ىلع اًهيبنتو ءمسالا نكمتل ةمالع تريتخاف"

 .""'هدعب ام ىلإ هجايتحاو هلعافب هلاصتال

 .١١؟ ص «ةوابق نيدلا رخف . د .ءاضتقالا ةيرظنو لماعلا ةلكشم :رظني ( )

 .؟7 ١ص «نييفوكلاو نييرصبلا بهاذم نع نييبتلا ( )١

 .ا/ 47/7 ريبكلا ةيلوزجلا ةمدقملا حرش (8)

 .(ل .م .ع) ةدام ,نونفلا تاحالطصا فاشك ( :)

 .88 ص ءركفلا جئاتن ( 6)

 ها



 فورح لامعإ لوصأ عيمجب طيح لصأ" لومعملاو لماعلا نيب جايتحالا اذهو

 فوزخلا وزع اهرشو هلادكالال لمعلا وز رس نع كتضاتو ءنتاوعشا ماهر مورق

 ."”اهريغ يف لماوع نوكت نأ نم ءامسألا عانتما رس ىلع ٌةَهبْنَمو .ءامسألا يف

 لوقي ءاهانعم ممتي اب ةملكلا ثبشتل ةليصح يبارعإلا لمعلاف .ثبشتلا ()

 ظافلألا نأل ؛هيف ىنعم ىلع لد ام لك يف اًلماع فرحلا نوكي نأ بجوو" :يليهسلا

 .اًظفل هب ثبشتي د نأ بجو «ىنعم هيلع لخد امب فرحلا ثبشت امكف «يناعملل ةعبات

 ."”"لمعلا وه كلذو

 «هيف لمعيل ؛لومعملا لماعلا بلطي امنإ هنأل ؛لمعلا يف ٌموهفم بلطلاف ,بلطلا (5)

 ءأدتبملا عفري ءادتبالا نأ هبهذم'"' :نييولشلا لوقي «ربخلا عفار يف هيوبيس بهذم نايب يفف

 بلطي امنإو «ةقيقحلاب ريخلا بلطي ال ءادتبالا نأل ؛قحلا وهو ءربخلا عفري أدتبملاو

 :مهوق وحن يف ءالومعم نيلماعلا عزانت ينو ."”ربخلا بلطي يذلا وه أدتبملاو .أدتبملا

 بلطي نيلعفلا نم دحاو لك" :روفصع نبا لوقي "اًديز تبرضو قرف"

 )١ ص «قباسلا( 8١.

 صو ءالش ص :رظنيو ءال ؛ ص ءركفلا جئاتن ( ؟)  7 5١صو 741

 .ال 147-57 /7 «ريبكلا ةيلوزجلا ةمدقملا حرش (7)

 اهب



 ىلع لماعلا لوخدب دارملا وهو" :نابصلا لوقي ءظفللا بارعإلا لوخد يفو ."”""ديِز

 .”"اهايإ هبلط :يأ .ةملكلا

 .لماعلا يف ىنعملا لامكتسا بلطو «ةيلالدلا ةجاحلا نع ربعت تاحلطصم اهلكو

* * #4 

 :مهوق اهنم :طباوض ةدع (ءاضتقالا) ةركف ىلع ةاحنلا ىنب دقو ءاذه

 .5”"' لومعملا لماعلا ءاضتقا نودب لمعال"

 يف هفئاظو لماعلل ناك امنإو ءيبيكرت ءاضتقا نودب اًيوحن لمع الف

 الإ ةقيقحلا يف لمعي ال لعفلا نأ يليهسلا ىري اذهلو ؛اهايإ هئاضتقال ؛تالومعملا

 يتلاو) ةعستلا تالومعملا نم هب لوعفملاو لعافلاو (قلطملا لوعفملا) ردصملا يف

 .هب لوعفملاو .لعافلا :نم لعفلا سبالت يتلا (تاسبالملا)ب يوناهتلا اهيمسي

 ايف وأ .(زييمتلاو .لاحلاو .هعمو .هل لوعفملاو .ناكملاو ءنامزلاو ,قلطملا لوعفملاو

 اذإو" :يليهسلا لاق .هظفل هيلع لديو اهيضتقي ام هيف نإ ذإ ؛اهنم دحاول ةفص ناك

 "."فرح ةطساوب الإ لعفلا هيلإ لصي الف ءايشألا هذه ادع ايف .هانلق ام تبث

 )١ ( ءلمجلا حرش ١/117.

 )١ ( .يومشألا ىلع نابصلا ةيشاح ١/ 07.

 )© ( ها «بارعإلاو ءاتبلا للع يف بابللا

 141-78 ركفلا جئاتن ( ؛)
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 يف سيل ذإ ”""فرحلا يف لمعي ال فرحلا"و "'لعفلا يف لمعي ال لعفلا نأ" ©
 رخآلا بلطي وأ يضتقي ام -فرحلا عم فرحلا وأ ؛لعفلا عم لعفلا -اههنم لك

 .ةيوحن لمع ةقالعب هب طبتري ىتح

 .”"'رخآلا يف لمع ءامهدحأ يف لمعو نيئيش ىضتقا ام »

 أدتبملا يف عفرلا لماع نأ نم نوققحملا هيلإ بهذ ام حيجرت يف يناجرجلا لوقي

 ال ءادتبالا ناك املف" :طرشلاو ةادألا باوجلا يف مزجلا لماعو ءأدتبملاو ءادتبالا

 دحاو لك يف لمعي نأ زاج (ربخلاو أدتبملا) اًعيمج نيأزجلا لوصح دعب الإ لقتسي

 مهنأ ريغ .امهيف لمعي نأ زاج .«باوجلاو طرشلا يضتقي ناك امل (ْنِإ) اذكو .!مهنم

 ءادتبالا نأ نم تركذ امل ,ربخلا يف عفرلا لمع يف ءادتبالل اًكيرش أدتبملا اولعج

 لعف نع لصفني ال (ْنِإ) اذكو ...هبحاص امهدحأ قرافي نيئيشب اسيل أدتبملاو

 هايضتقا اذإو «ءازجلا يضتقي امهنم دحاو لك نأ تبث «كلذك ناك املف ...طرشلا

 "عم ديف ةاذغ ءاكم

 أدتبم ىلع لخدت (نإ)" :يربكعلا لوقي ءاهربخو اهمسا يف (َّنِإ) لمع يفو

 ءهايإ اهئاضتقال ؛لوألا مسالا يف تلمع اذإف ءاًعيمج امهيضتقت (نإ)و ؛ رخو

 )١ (المقتصدء١/55-946.

 1١١7/١-!1١. «لصفملا حرش ( ) ١

 .؟0ال/١ بصتقملا ( )

9: 



 «سنجلل ةيفانلا (ل) لمع نع هثيدح ضرعم يفو .”"كلذك يناثلا يف تلمع

 ام حجري مث .كلذ يف مهفالتخاو ءالعلا ءارآ شيعي نبا ضرع .ربخلا يف اهرثأو

 (ال) نأ ىلإ هعبت نمو نسحلا وبأ بهذو" :الئاق .شفخألا نسحلا وبأ هيلإ بهذ
 امو .اًمم اهيضتقن يهف .ربخلاو أدتبمللا ىلع ةلخاد اهنأل كلذو ءربخلا عفرت هذه

 .”"رخآلا يف لمع ءامهدحأ يف لمعو نيئيش ىضتقا

 لوقلا نأ ىلإ "ةوابق نيدلارخف /روتكدلا انذاتسأ بهذ دقو اذه

 :لاقق ءةيونعملا لماوعلا يفني «لومعملا لماعلا ءاضتقا :يأ "ءاضتقالا"ب

 .ردقم ريغ اًمودعم نوكي نأ "ءاضتقالا" ةيرظن ركذن نيح .لماعلل سيلو"

 لماوعلا نع درجتلا ريسفت يف تايرظنلا ضعب يعدت ام ءاًصلاخ اًيونعم :يأ

 ش ."هلم عراضملا لعفلاو أدعملل

 :هانعم ةيظفللا لماوعلا مادعناو هرديشلاو قرعتلا نأ ىلع ينبم يأرلا اذهو

 سيلو :ةاحنلا نم دحأ هيلإ بهذي مل اذهو ءاهتالومعمل ةيضتقملا لماوعلا بايغ

 عفرلا دلوت يضتقي ءادوجوم ىنعم مدعلاو يرعتلا اولعج دق مه لب ؛مهدارم نم

 مامإلا -ةقدب -هنع ربع ام اذهو .اهنيب دانسإلا ةقالعو ءربخلاو أدتبملل

 نع يكحي (ةوارطلا نبا :ينعي) نيسحلا: وبأ خيشلا ناكو" :هلوقب ءرهاقلادبع

 .اهدعب امو 777 ص .نييبتلا )١(

 137١-9 1١,. ءلصفملا حرش (5)

 ١586. ص ءءاضتقالا ةيرظنو لماعلا ةلكشم :هباتك يف ()

 بو



 كلذ .ناثل الوأ هنوك هيف عفرلا لماع نإ :ًأدتبملا يف لوقي ناك هنأ يلع يبأ خيشلا

 لماوعلا نم ةيرعت ةيف لماعلا نإ :لوقت نأ ةلزنمب وهف .هنع ثيدح ناثلا

 .هنع ثيدح وه «ناثل الوأ نوكي ىتح ءلماوعلا نع ىرعتي ال هنأل ؛ةرهاظلا

 نزل
 هفرعاف .

 )١ ءدصتقملا( 1١60/3.
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 صاصتخالا :اقاث

 -"ءاضتقالا"ب هيبش اذهب وهو -"صاصتخالا" ساسأ ىلع لمعلا ةاحنلا رسف

 رع جرخ اذإف ءالعف وأ اًسا لومعملاب اًضتخم ناك اذإ الإ رثؤي ال لماعلاف

 .هلمع لمهأو .هريثأت لطب «كارتشالا لاجم ىلإ "صاصتخالا''

 لمعي" انإف ."دادبتسالا" -يوحنلا سردلا يف -"صاصتخالا'" ىلع قلطيو

 ."”"هريغ نود هب دبتسا اذإ ءسنجلا ىف لماعلا

 ا و

 .”"'هيف هريثأت ةوق ىلع ليلد ءيشلاب ءيشلا صاصتخا "

 .”"'لومعملاب صاصتخا هل نوكي نأ ىغبني لماعلا ''

 .""'هيف لمعي مل ءيشلا صخي ملام ءينشل هلا" ه

 .”"”لامعإلا عفدي كارتشالا "

 )١ ص ؛قارولا نبال ءوحنلا للع( 7017.

 ) 0(اللباب١/ا7١.

 ١18/75 شيعي نبال ىلصفملا حرش (7)

 ٠١. ةالدص «يوفكلل تايلكلا ( ؟)

 .5”ة ص .باشخلا نبال ءلجت رملا ( ككل

 ابا



 ؛فورحلا لمع نع ةاحنلا ثيدح يف -"صاصتخالا" -لصألا اذه زربيو

 ٠ءيشب صتخا فرح لكف' اهنم لمهأ امو لمعأ ام رسف هيلعو «هب ةنيهر يه ذإ

 وأ ؛لمعي ال اًضتخم تدجو ىتمف .لمعي نأ سايقلاف هنم ءزجلا ةلزنم لزني ملو

 كلذ نوكيف .دجت ل نإف ؛كلذ يف ةلعلا نع لأست نأ كليبسف ءلمعي صتخم ريغ

 :نيتلع نم ملست نأ .فورحلا لمع طرشف ."*"سايقلا نع اًجراخ

 (نيسلا)و (دق) لمعت ال اذهلو ؛ةملكلا نم ءزجلا ةلزنم لزنت الأ :امهادحإ

 .”'هنيلي امم ءزجلاك نبنأل ؛تاصتخم نبنأ عم فيرعتلا (مال)و (فوس)و

 يذلا ليبقلاب صتخت نأ لماوعلا سايقف" هيلع تلخد |ب صتخت نأ :(هبنا

 فورحلاف" هيلعو ”"اهزكرم يف ةنكمتم نوكتل ؛لعفلا وأ ؛مسالا نم .هيف لمعت

 نمو" :ذاشياب نبا لوقي "*"لمع اه نكي مل ءاعم لعفلاو مسالا ىلع تلخد اذإ

 لوقيو :"لمعي نأ ةملكلا نم ءزجلا ةلزنم لزنتي ملو ءصتخا اذإ فرحلا نأش

 لمعلا لمعي نأ ليبقب صتخملا قحو «لامهإلا كرتشملا فرحلا قح" :نابصلا

 )١ ( ءرئاظنلاو هابشألا :رظني 15/ 59-141 7.

 ) 7«قباسلا( 7/ 55460.

 .1 86 / «ةيفاكلا حرش (7)

 .47 4 ص ءدصتقملا( :)

 557 ١/ «ةبسحملا ةمدقملا ( 4)

 الئ



 جرخ امو .فورحلا لك هيلع قبطني نأ بجي سايق اذهف .ليبقلا كلذب صاخلا

 .””ليوأتلا نم هوجو ىلإ ةجاح ين وهف كلذ نع

 :نيرمأ كلذ ىلع ةاحنلا بتر دقو

 ىلع لخدت ال يهو «لاعفألا يف لماوع نوكت ال ءاسألا لماوع نأ" )١(

 نم فنص لكل ذإ ؛اهصاصتخا لطعي كلذ نأل "”"اهيف لمعت الو فورحلا

 دعي .ةيردصملا (ْنَأ) هيوبيس ردق اذهو ؛تالومعملا نم صاخ فنص ءلماوعلا

 فورحلا باب يف -لاقف ؛عراضملا لعفلا ىلع لخدت امدنع ءرجلاب ةصتخملا فورحلا

 كلذو (ىتح)و «لعفتل كتئج :كلوق يف (ماللا) :كلذو" :-نأ اهدعب رمضت يتلا

 مل ولو ؛ةرمضم انهاه (ْنَأ)و (ْنَأِب) اذه بصتتا اهنإف .كاذ لعفت ىتح :كلوق

 :نارجيف ءامسألا يف نالمعي امنإ (ىتح)و (ماللا) نأل ؛الاحم مالكلا ناكل اهرمضت

 نأل ؛مالكلا نسح (نأ) ترمضأ اذإف ؛لاعفألا ىلإ فاضت يتلا فورحلا نم اتسيلو

 .5"دحاو مسا ةلزنمب (لعفت ّنَأ)

 )١ ( .ينومشألا ىلع نابصلا ةيشاح ١/”47.

  ) 99.طيسبلاو ا «يمز راوخلل ريمختلا :رظني ص٠ 7539  69١للعما عمشضأو ت55

 و١ ا ؛5 88ص «ءحارشنالا رشن ضيفو ل"

 ) )6.باتكلا ١/14.
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 اعرستف ىضم دق حرس ناك نإو 2٠ ةماقإ مكنم مويلا َّنُح َّنَأ ولف
 نإ)ل اًمسا رمضي ملول :يأ) ءاحلا دري لولو ؛مويلا قح هنأ ولف :دارأ" :هيوبيس لوقي

 .لعف ىلع لخدت الف «ءارسألا لماوع نم (َّنإ) ذإ ؛” ”اًلاحم مالكلا ناك (هيف لمعت

 «ةهباشملا قيرط نع لمعي امنإف ءلمعو فورحلا نم اًضتخم نكي ملام نأ (7)

 ريغ فورحلا ضعب لمعل ةاحنلا تاريسفت هيلع تماق ءالصأ لثمي أدبم وهو

 :وحن نم .ةصتخملا

 .”(سيل)ب اهل اًهيبشت ةيفانلا (ْنِإ) لمع »

 ىلإ كلام نبا هبسنو «نييزاجحلا دنع (سيل)ب اًهيبشت ةيفانلا (ال) لمعو »

 ظ .”نييرصبلا

 ."نييزاجحلا دنع (سيل)ب اًهيبشت ةيفاثلا (ام) لمعو »

 نوكي نأ فرح لك لصأ نأ ىلإ بهذف «كلذ يف فلاخ دق يليهسلا نأ ىلع

 نأ بجوو" «هريغ يف ىنعم ىلع لد هنأل لب .صاصتخالا قيرط نعال ءالماع

 امكف «يناعملل ةعبات ظافلألا نأل ؛هيف ىنعم ىلع لد ام لك يف اًلماع فرحلا نوكي

 )١ ( .ةنازخلا ؛رظني .يريمنلا يعارلل وهو ءليوطلا نم ٠١/401.

 479/١. .قباسلا( ؟)

 ١85 /؟ «ةيفاكلا حرشو 777 /1و 44/١ «بضتقملا :رظني (7)

 .44 ١/ «ةيفاشلا ةيفاكلا حرش :رظني ( 5)

 ١11/١ .صئاصخلاو 4188/4 .ءبضتقملاو ء١/78 «باتكلا :رظني ( 5)



 انوناق عضو مث "اظفل هب ثبشتي نأ بجو .ىنعم هيلع لخد امب فرحلا ثبشت
 ىلع لخد اًفرح الإ لمعي ال اًفرح دجت ال" :لاقف .فورحلا ضعب لامهإ هب رسفي

 ناكو .هوحن وأ ءادتبالا لمع اهيلإ قبسو ءضعب يف اهضعب لمع دق .ةلمج

 لبق قباسلا لمعلاب ىفتكاف .درفم مسا يف ىنعمل ال «ةلمجلا يف ىنعمل اًلخاد فرحلا

 ىلإ اًيهتنم لصألا اذه ىلع ةلمهملا فورحلا ضرع يف ذخأ دقو .' ""فورحلا هذه

 .لماوعلا نم اهريغو رجلا فورح لامعإ لوصأ عيمجب طيحم لصأ" :هنأ

 ىلع ةهبنمو .ءامسألا يف فورحلا نم اهريغو لاعفألل لمعلا رارسأ نع فشاكو

 .هباب يف ديج مالك وهو .”"اهريغ يف لماوع نوكت نأ نم ءامسألا عانتما رس

 .يبرعلا وحنلا يف ةلمهملا فورحلا ةيرظنل ديدج ريسفتو

 نفد ل

 ضعب لبق نم دقنلل "صاصتخالا" ةلوقملا هله تفدهتسا دقو ءاذه

 ةيرظنلا هذه نأ ىري يذلا «مراكملا وبأ يلع .د مهسأر ىلعو .نيثدحملا نيسرادلا

 ناكف «لاعفألاو ءامسألا نيب ةكرتشم فورح يوحنلا ثحبلا يفف" ةضقانتم

 (ام) :كلذ نمو لمعت اهنإف كلذ عمو لمعت الأ -ةيرظنلا هذه اًقبط -اهقح

 فورح -اًضيأ -وحنلا يفو.ةيليلعتلا (يك)و (ىتح)و .تايفانلا (ْنِإ)و (ال)و

 :كلذ نمو ءاًثيِش لمعت الو لمهت كلذ عمو .لمعت نأ اًضورفم ناكف .ةصتخم

 ما اص .قباسلا( ؟)

 ىلا



 (نيسلا)و (دق)و .ءاسألاب ناصتخي امهو .ةفّرعُملا (لأ)و .هيبنتلل ىتلا (اه)

 .”"لاعفألاب ةصتخم يهو (ةعراضملا فرحأ)و (فوس)و

 .دقنلا اذه دري ام .ءلصألا اذه مكحت طباوض نم هتمدق اميف نأ بسحأو

 د داغا #

 )١ ( ص «يوحنلا ركفلا ميوقت ١194.
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 ةبترلا :اًعبار

 يف تاملكلا ةكرحو ؛ةلمجلا يف ةيوحنلا رصانعلا اهلتحت يتلا عقاوملا :اهب دارملاو

 يهو .ةلمجلا ءانب يف اهتاوخأب اهتاقالعو «ةيبارعإلا اهتطبار ةهج نم .ءبيكرتلا

 «ةيبرعلا ةلمجلا يف تايلكلا بيترت ذإ ؛هنع ءانغتسالا نكمي ال اطباض لثمت

 عضخي لب ءاّيطابتعا اًرمأ نوكي ال ءباطخلا يف ءلمجلا نيب ةمئاقلا تاقالعلاو

 هؤاصقإ زوجي ال ءاعقوم رصنع لك هيف قحتسي يذلا «يوحنلا ءانبلل ماعلا ماظنلل

 ع ءيشلا ىلع ءيشلا ميدقت نوكي امنإ هنأل" ؛كلذ متحي قايس يف الإ هنع

 نأ امأ ءكاذ رخؤيو ءاذه مدقي نأ بجوأ ءبجومل ميدقتلا كلذ ناك اذإ ءابيترتو

 لواحت "بابسألا" تابجوملا هذهو '"لاحمف ءاّقسن بجوملا مدع عم نوكي

 .يتأيس ايك ءاهيف ةنماكلا رارسألا رهظتو ءاهنيبت نأ نييوحنلا تاليلعت

 لماوعلا نع مهئثيدح يف ةاحنلا نأ دجي «يوحنلا ثحبلا يف رظانلاف

 ةبتر لبق لماعلا ةبتر نأ" :وه تباث لصأ نع نوردصي «تاالومعملاو

 :نإ اولاقف ءضعب نم قبسأ اهضعب اًبتر مالكلا عقاومل اولعج اذببو ""”لومعملا

 لصي ام ةبترمو .ربخلا ةبترم لبق أدتبملا ةبترمو .ةلضفلا ةبترم لبق ةدمعلا ةبترم"

 )١( 1ص .زاجعإلا لئالد .

 234/١ ٠يضرلل .ةيفاكلا حرش (؟)

 "نا



 ةبترمو .نيتلضف اناك نإو ءفرحب هيلإ لصي ام ةبترم لبق هسفنب لعفلا هيلإ

 1 .”"يناثلا لوعفملا ةبترم لبق لوألا لوعفملا

 ميدقتلاب اهيف فرصتي دق تالومعملاو لماوعلا نيب "ةبترلا" هذه نأ الإ

 لوقي «بيكرتلا رصانعل ةيرح نم بارعإلا تامالع همدقت ام ةجيتن «ريخأتلاو

 بقاعتل ؛مالكلا رخاوأ فالتخاب يناعملا نع ةنابإلا بارعإلا" :شيعي نبا

 ريغ نم نوكسلاب "ؤرمع ُديز برض" :تلق ول كنأ ىرت الأ ءاهلوأ يف لماوعلا

 ملعيف «ةبترملا ظفح ىلع نايبلا يف رصتقا ولو ءلوعفملا نم لعافلا ملعي مل بارعإ

 ميدقتلاب عاستالا نم دجوي ملو .بهذملا قاضل .هرخأتب لوعفملاو .همدقتب لعافلا

 "اًرمع ٌديز برض":لوقت كنأ ىرت الأ ءبارعإلا دوجوب دجوي ام ؛ريخأتلاو

 وأ مدقت ءاوس ءهبصنب لوعفملاو .هعفرب لعافلا ملعيف "كوبأ كاخأ مركأ"و

 "ىسوم ىسيع مركأ"و "اذه اذه برض" :لوقت تنأف :ليق نإف .رخأت

 روهظ رذعتل ؛ةرورضلا هيلإ تداق ءيش اذه :ليق ؟ةبترملا ىلع نايبلا يف رصتقتو

 ؛ةيونعم ةنيرق تدجو وأ ءامهدحأ ين وأ ءامهيف بارعإلا رهظ ولو ءامبب بارعإلا

 .”"نئارقلاب ىنعملا روهظل ...ريخأتلاو ميدقتلاب عاستالا زاج ةيظفل وأ

 :نيرمأل -يوحنلا ركفلا يف -ةبترلا تمزتلا امنإو

 ةرقإ ن6 «يثكررلل ءناهربلا ( 1(

 0 «لصفملا حرش (0)



 .ةلمجلا رصانع نيب ريخأتلاو ميدقتلا ةحابإ -ب

 ةمزال امهالوأ يفو .ةمزال ريغ |هيناث يف "ةبترلا"ف !!نالباقتم نارمأ امهو

 ليلق سبتلي ام ىلإ ةبسنلاب سبتلي ال امو" ةغللا هلمتحت ال يذلا سبلل اًبانتجا

 ناك اذإو .""رخآ عضوم يف هنيعب سبتلي دق عضوم يف سبتلي ال يذلاو ...اًدج

 "ىسوم ىسيع مركأ"و هئانبل "كاذ اذه برض" :وحن "ةبترلا" تدكأت .كلذك

 لعافلا فرعيل ؛ةبترملا ظفح مزلي ذئنيحف" :شيعي نبا لاق ؛همال لالتعال

 اذإ لوعفملاو لعافلا نأ كلذ" :عيبرلا يبأ نبا لوقيو "”هرخأتي لوعفملاو .همدقتب

 ريخأتو .لعافلا مي دقت برعلا تمزتلا ءاهيلع ىلع لدي ام مالكلا يف نكي مل

 ؛لعافلا ىلع لدي ام مهعم نكي ملو "ىسيع ىسوم برض'"' :اولاق اذإف .لوعفملا

 ا ا ا ا

 تراص (ةظوفحم ريغ) "ةبترلا" تناك نأ دعبف .”"صضرغلا ضقن نم كلذ يف امل

 .اهيلع اًمقوتم سبللا نمأ ناك ذإ (ةظوفحم)

 ان نق ف

 نم نإف ؛ريثك هيلع ضراعلا نأ الإ ءلصألا وه "ةبترلا" موزل نأ ىلع

 ىلع مدقتت نأ عيطتست ةريثك تالومعم كانه نأ دجي :يوحنلا سردلا ئرقتسي

 9١. ص ؛يربكعلل «ةيفالخ لئاسم ( )١

 937 /7 لصفملا حرش ( 0)

 .؟ الص ءطيبلا(9)



 ةاحنلا اهنع ربع ءةدودحم ةيونبا لكاوتف نمض "ةبترلا" هحيبت اب اهلماوع

 هناكمب ةبترم يذ لك تعضو نإف ."لصألا نع جورخلا دعاوق"و "لصألا"ب

 «ريخأتلاو ميدقتلاب هيف تفرصت نإو ؛موزللا وهو "لصألا" ىلع تيرج دقف

 لقتنملل لصأ مزاللا" ذإ ؛لصألا نع تجرخ دقف «مالكلا بتارم يف لاقتنالاو

 .”"هيلع قباسو

 ام لعفلاب لاصتالا نم هل ناك اذإ لعافلا نأ ملعا" :رهاقلادبع مامإلا لوقي

 ."اًديز هللاَدبع برض" :وحن .هدعب عقي نأ هتبترم نأ يف ةهبش نكي مل ءانفصو

 لصألاب سيلو ."'هللادبع اًديز برض" :وحن «لعافلا ىلع لوعفللا ميدقت زوجيو

 باتكلا بحاص لاقو .مامتهالاو ةيانعلا ردق ىلع ريخأتلاو ميدقتلا نوكي امنإو

 هنأشب مهو مهل مهأ هنايب يذلا نومدقي مهنأك :ريخأتلاو ميدقتلا نم هانركذ اهيف

 ركذ نودصقي اوناك نإو مهنأ :ديري ."مهاينعيو مهنابي اًعيمج اناك نإو ءىنعأ

 يذلا نومدقي مهنإف ٌديز ٌريمألا برض :كلوق يف لعافلاو لوعفملا نم دحاو لك

 .”"اُلعاف وأ ناك اًلوعفم «مامتهالاو ةيانعلا نم اًظح ل زجأوه

 )١ ( خاص «ةيفالخ لئاسم ١١.

 اعيمح اناك نإو ؛ىنعأ هنايبب مهو مه مهأ هنايب يذلا نومدقي اهنإ " :هترابعو 75 ١/ باتكلا ( ؟)

 . " مهناينعيو مهنابي

 لل ٠ دصتقملا ()

 مك



 :شيعي نبا لوقي .ةيونم "ةبترلا" نأ الإ ,عقاوملا يف ناك نإو .ميدقتلا اذهو

 نأ لوعفملا ةبترو هدعب نوكي نأ لعافلا ةبترو ءالوأ نوكت نأ بجي لعفلا ةبتر"

 .”"ريخأتلا هب ةينلاو .هب مامتهالاو عسوتلا نم برضل لوعفملا موقي دقو ءاّرخآ نوكي

 :رومأ ةثالث كلذ ىلع ةاحنلا بتر دقو

 هتبترم ام ىلع دوعي وهو «ميدقتلا هتبترم اب ريمضلا لصتا اذإ هنأ (أ)

 اب ريمضلا لصتا اذإو.ةبترو اًظفل اًمدقتم نوكي هنأل ؛مدقتي نأ زوجي الف ءريخأتلا

 اًمدقم نوكي هنأل ؛مدقتي نأ زاج ميدقتلا هتبترم ام ىلع دوعي وهو «ريخأتلا هتبترم

 ناك «ٌديز هّمالغ برض :تلق اذإ" :رهاقلادبع مامإلا لوقي .ةبتر اًرخؤم ءاّظفل

 (ديز)و .(ديز)ل بوصنملا (هتالغ) يف ءاهلا نأل ؛ركذلا لبق اًرامضإ رهاظلا يف

 نأ لجأل ؛اًنسح اًراوج زاج اذه نأ الإ .زوجي ال هركذ لبق ءيشلا رامضإو هدعب

 يف هتمدق اذإف .لعافلا ةبترم دعب لوعفملا ةبترمو .لعاف (ديز)و ؛لوعفم (هّمالغ)

 ...تعفرف ."اًديز همالغ برض" :تلق اذإف.ريدقتلاو ةينلا يف ارخؤم ناك ظفللا

 اذإو.ريخأتلا هيف ردقي مل هعضوم يف عضو اذإ ءيشلاو ...هتبترم يف اًعقاو ناكف

 (ديز) ىلع اًمدقم "اًديز هُّمالغ برض" :كلوق ين (همالغ) ناك .كلذك ناك

 ."زوجي الف ءاًريدقتو اًظفل

 .17و 21/5/1١ «لصفملا حرش ( )١

 .775 ص دصتقملا(١)

 رجال



 عقوم عقي نأ -ريخأتلاو ميدقتلا يف -هيف لومعملا تاجرد ىصقأ نأ (ب)

 نوكي ال فرصت هل'نوكي الف ؛لماعلل عبت لومعملا نأ لجأل" "هيف لماعلا

 ثيح عوقولاو فرصتلا يف هتوفي نأ امأف .هعقوم يف عقي نأ هلاوحأ لمجأو .هلماعل

 لعجتف .ديسلا سلجي ال ثيح مالغلا سلجي نأ :كلذ لاثمو ءالف وه عقي ال

 نظي نأ بجي الو .ةيوستلاو ةمكحلا نم جورخ كلذو .ديسلا ةبترم قوف هتبترم

 همهو هاعد ىتح .مهضعب نظي امك بجاو «لماعلا عقي ثيح لومعملا عوقو نأ

 :لوقت نأ وحن ءءايشأب ضقتني نويوحنلا هلصأ يذلا اذه نإ :لاق نأ ىلإ

 ؛لئاعلا خفي. فيح لوبمللا عقينا نوع الق تادنرلا ترضو "كيو ترض“

 :لوقت ال ذإ .هعقوم عقي ال كلذ عم وهو (برض) لومعم (ناديزلا) نأ لجأل

 نإ :انلق انأل ؛رهاظ وهس اذهو .لعفلا ىلع لعافلا مدقتف "برض ناديزلا"

 زوجي لومعملا نأ :ةرابعلا هذه ىنعمو ءلماعلا عقي ثيح الإ عقي ال لومعملا

 نم واي ناو ورك ام اننولو ل كلذ ناك اذإو»«لمشلا عقب كيسا ةفوقو
 .""لماعلا عقي ثيح هعوقو بجي لومعملا نإ :لوقي

 -ةاحنلا هدروأ دقف -يوحنلا ثحبلا يف اًريثك -طباضلا اذه دمتعا دقو

 ريثكو «هيوبيس هزاجأ دقف ءاهيلع سيل ربخ ميدقت زاوج نع مهثيدح دنغ -اًلثم
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 َمِهبتأَي َمَوَي الأ ) :ىلاعت هلوقب الالدتسا «نييفوكلا نم ءارفلاو نييرصبلا نم

 .الالا ص .طيسبلاو .14١و٠«١55/1١1 «بابللاو ١ «فاصنإللا :رظني ( 1(

 ١"7. ةاص بصتقملا( )

 م8



 لومعم وهو (موي) ةميركلا ةيآلا يف مدقت دقف " 4 َمُجَّنَع اًفوُرَصُم سيل

 ال ذإ ؛ربخلا مدقت زاوج ىلع اليلد كلذ ناكف (سيل) ربخ وه يذلا (اًفورصم)

 هنع زجعي مث اًعقوم لومعملا عقي الو ؛لماعلا مدقتي ثيح الإ لومعملا مدقتي

 .""لومعملا ةبتر لبق لماعلا ةبتر"' لصأل فلاخم كلذ نأل ؛لماعلا

 عباتلا يف زوجي هنأ" :وهو ءرخآ لصأب -اًردان -مرخني دق لصألا اذه نأ الإ

 |ى ءلماعلا ميدقتل لاجم ال ثيح لومعملا مدقي دق مث نمو '"عوبتملا يف زوج ال ام

 نإف .” « مجّرَبَت الق لبآكلا امو جَّرَهَفَت اَلَف َمِيِتيلأ اًمُأَف » :-ىلاعت -هلوق يف

 عم «ةيهانلا (ال) ىلع امن الق «نيمززجبملا نيلعتلاب (لئاننلاو :ميتيلا 7 نيوبسلا

 ."|مهيلع نيلعفلا مدقت عانتما

 الأ اهقح ءايشألاف ؛يبنجأب لومعملاو لماعلا نيب لصفلا زوجي ال هنأ (ج)

 .لماعلا هيف لمعي مل ام .يبنجألاب دوصقملاو .“هيف لمعت ام نيبو اهنيب لصفي

 لمجلا ريغ ؛هسفنب لقتسملا ءزجلا وه يبنجألا" ”هيلامأ يف بجاحلا نبا لوقي

 )١ ( :ةيآ ءدوه :ةروس 8.

 1١5/7. ءلصفملا حرش :رظني ( 1)

 .١٠و 9 :ناتيآلا .ءىحضلا ةروس ( ")

 .ةنازخلاو ,380/7 .ةيلوزحلا ةمدقملا حرشو 2158/١ .كلام نبال ؛ءليهستلا حرش :رظني ( ؟)

 . 55 ةاص ؛يوفكلل .تايلكلاو 8/5

 .م4ه8 7/١ باللا( )

 ءلالواك -اله١ص (5)
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 قلعت هل ناك ام وه يبنجألا ريغو .لعفلاو لعافلاو ءربخلاو ًادتبلاك ةضرتعملا

 ءردصملا نيب لصفت مل "نسحأ اًديز رادلا يف يرض" :تلق اذإف .ءزجلا كلذب

 فالخب ءهربخ يف لخاد وه هب قلعتمب هنيبو هنيب تلصف امنإو يبنجأب هلومعمو

 حلصي ال يذلا لقتسملا ربخلاب |مههنيب تلصف كنإف "اًديز نسح يرض" :كلوق

 "ةيئزجلا يف هلبق امل ةمتت نوكي نأ
 :هنأ .يوحنلا ركفلا يف ررقت مث نمو

 ٠ "هعفر وأ هريغ هبصن ام لماوعلا نم الماع يلي" ال ".

 .”"'هيف لمع اماالإ لماعلا ليال" و »

 مل ءيشب «هيف لومعملاو «لماعلا لعفلا نيب قرفي الو" :جارسلا نبا لوقي

 زوجي ال هنأ ملعا" :لوقيف «رهاقلادبع مامإلا كلذ حضويو .""لعفلا هيف لمعي

 "ليو اًرمع يهذو تيرق" :لوقت الف ءيبنجألاب لومعملاو لماعلا نيب لصفلا

 لوعفم وه يذلا " اًرمع" عقوتف ."ٌديز بهذو اًرمع تبرض" :ديرت

 نأل ؛هلعاف هنأب عوفرملا "ديز" وه يذلا هلومعمو "بهذ" نيب "تبرض"

 كلذو .امهنيب هعاقيإ لاحملا نمف .ءيش يف "ديز"و "بهذ" نم سيل "اًرمع"

 . 8/١ «عمشلا ( 1(

 .7 67و 251537 ص ءركفلا جئاتن (؟)

 .577 7/7 ءلوصألا (7)



 | .هبساني ال ءيشب هيتأت تنأو «""ديز" وه يذلا هلومعم يضتقي جهت" نأ

 .”"هجوب هسبالي ال ٍليفط هيلإ مضنيف .هاخأو هقيفر بلطي نم ةلزنمب الإ وه

 وهف ةلمجب ناك اذإ امأ ,ةملكب هلومعمو لماعلا نيب لصفلا ناك !ذإ ءاذه

 نبا لوقي "ةيضارتعالا ةلمجلا"ب يوحنلا سردلا يف اذه فرعيو .غئاس لصف

 حيصفو .نآرقلا ين ءاج دق .ريثك لصفلا اذه نم ليبقلا اذه نأ ملعا" :ينج

 عنشي ال كلذلف ؛ديكأتلا ىرجم برعلا دنع راج وهو.مالكلا روثنمو .رعشلا

 .هريخو أدتبملاو .هلعافو لعفلا نيب هب ضرتعي نأ مهدنع ركنتسي الو :مهيلع

 .”"الوأتم وأ اًداش الإ يبنجأب هيف لصفلا زوجي ال ام كلذ ريغو

 مالكلا نم ءيش هيف لمعي الو .بارعإلا نم هل عضوم ال ضارتعالا"ف

 اهنيب سيل ةمحقم ضارتعالا ةلمج نأ :يأ .”"صضعبو هضعب نيب هب ضرتعملا

 ام بتارملا نم لتحت نأ اه حمسي اذهلو ؛ةقالع ةيأ هدارفأ تقرف يذلا ءانبلا نيبو

 يف عسوتي امك اهيف عسوتيو ؛عقاوملا لغش يف ةيرحلا نم عونب زيمتت يهف ءءاشت

 «ةيضارتعالا ةلمجلاب لصفلا عقاوم يصقتسي نأ ماشه نبا لواح دقو .فورظلا

 :"اًعضوم رشع ةيعيسس ف هدنع تءءاجمف

 ,28هووي5 7 ص .دصتقملا ( 0

 970/١”. صئاصخلا(؟)

 ١ «قباسلا( ”)

 نر «ينغملا :رظني ( :)
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 .هعوفرمو لعفلا نيب )١(

 .هلوعفمو لعفلا نيب (؟)

 .هريخسو أدتبملا نيب (0)

 .ربخلاو أدتبملا هلصأ ام نيب (5)

 .هباوجو طرشلا نيب (5)

 .هباوجو مسقلا نيب (5)

 هتفصو فوصوملا نيب (0)

 .هتلصو لوصوملا نيب (6)

 .ةلصلا ءازجأ نيب (9)

 .نيفياضتملا نيب (

 .هرورجمو راجلا نيب )١١(

 .هيلع لخد امو خسانلا نيب (١؟)

 .هديكأتو فرحا نيب )١8(

 .لعفلاو سيفنتلا فرح نيب )١4(

 .لعفلاو دق نيب )١5(

 .هّيفنمو يفنلا فرح نيب (15)

 .نيتلصتم نيتلمح نيب ()
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 .””اًئيسحت وأ ءاّديدستو ةيوقن مالكلا ةدافإل" اهلك عضاوملا هذه يف يأتو

 انك دف رف

 لماوعلا نيب ريخأتلاو ميدقتلا حيبت تناك نإو "ةبترلا" هذه نأ ىلع

 اذه بجوي ام .يوغللا بيكرتلا ةعيبط يف دجوي دق هنأ الإ .تالومعملاو

 وحنلا ىلع هنايبو ."""'ثداح رمأل الإ ةبترم ضقتنت ال" ذإ ؛هعنمي ام وأ .ميدقتلا

 ْ :يلاتلا

 :عضاوم ةسمخ يف ةماع ةروصب كلذو «بتارملا ضقنو ؛ميدقتلا بجوي ام :الوأ

 مالكلا ىنعم ريغي ام لكف .ميدقتلا هيف بجي ذإ ؛مالكلا ردص هل ام 0(

 هيبنتلاو يفنلا فورحك ءردصلا هتبترف ءاقرح ناك نإو .هنومضم يف رثؤيو
 يضرلا اهيمسي ام يهو .كلذ ريغو...اهتاوخأو ناو ضيضحتلاو ماهفتسالاو

 بجو امنإو" :اهمدقت بوجو ليلعت يف لوقي ذإ ؛"ءاشنإلا ىنعم نمضتم"

 تاذ ةيضارتعالا ةلمجلا نأ ماد ظحالأو" :ىسوم وبأ دمحم .د انخيش لوقي .7//55 :قباسلا ( )١

 ملكتملا لعج يذلا وه اذه اهزيمت نأكو ؛هيف ةضرتعم تعقو يذلا مالكلا يف اًدج زبمتم ىنعم

 اه دجي ىتح ثيرتم ريغ اهب عماسلاو ئراقلا ردابيل ؛هنايب يف يرجت اهب أجافي نيح اهب يمري نيبملا
 ةلمجلا .عشبتسم ريغ ؛لصفلا نم ال عشبتسملا ريصيو ؛عقوملا اهحنمي اهقوفت نأل ؛ىنعم
 عقوم يأ يف يلابت ال ءاهجضن روف طقست يتلا ,ةميركلا ةرمثلا مالكلا ين هبشت ةيضارتعالا
 تفنلي ام ردقب الإ ءاهيلإ عماسلا تفتلا ال ضارتعالا ريغ اًناكم اهل أيه ملكتملا نأ ولو ؛تطقس

 .17الص ؛يغالبلا سردلا لوصأ يف تاعجارم "لمجلا نم اهريغل

 . 478 /7 .رئاظنلاو هابشألا ( )
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 ام لكو «ةيربخلا نع هل جرخم ,مالكلا يف رثؤم هنأل ؛ءاشنإلا ىنعم نمضتم ردصت

 هقحف «كلذ وحنو هيبشتلاو ينمتلاو ضرعلاو ماهفتسالا نم ةلمجلا ىنعم يف رثأ

 لبق اهانعم ىلع ةلمجلا كلت عماسلا لمحي نأ نم اًفوخ ؛ةلمجلا كلت ردص

 ام ىلإ هانعم عوجر زوجت هنأل ؛هرطاخ شوشت اهرخآ يف ريغملا ءاج اذإف «رييغتلا

 رثؤي ىرخأ ةلمج بقرتيف اهاح ىلع ةلمجلا ءاقب زوجيو ءاهيف اًرثؤم ةلمجلا نم هلبق

 :ناعون يهو «'”"اهيف ريغملا كلذ

 خلإ ...ماهفتسالاو ديكأتلاو يفنلا تاودأك ءلمجلا ىلع لخدت تاودأ )١(

 ةلمجلاب ةقالع هل ءيش اهيلع مدقتي الف «ةرادصلا مومعلا هجو ىلع اهتبتر هذهو

 .ماهفتسالا يف لوعفملا :هتبترم تضقن امو" :ينج نبا لوقي ءاهدعب يتلا

 لومعملا ةبتر تناك نإو ءامهل نيبصانلا نيلعفلا ىلع نيمدقم نائيجي |هبنإف ؛طرشلاو

 ّىأاَُمَلَظ َنيِذَلآْمَلَعَيَسَو ) :ىلاعتو هناحبس هلوق كلذو ءهيف لماعلا دعب نوكي نأ

 "'نوبلقني'' ب ردصملا ىلع بوصنم "بلقنم يأ"ف "4 م َنوُبِلقمَي ٍَلَقحُم

 قلع َتوَدُع اّلَق ْتيَضَق ِنَيَلَجألآ اَمِّيَأ 9 ىلاعت هلوق كلذك ,"ملعيس "بال

 هس 4 ع تسمع © 19 ليف

حنو اذهف يف" ىنشحلا ءاَْشألا َهلَفا ُءْذَت اي يآ" هلوقو 54
 هميدقت هيف مزلي مل هو

 )١ ( /؟ «ةيفاكلا حرش /191.

 :ةيآ «ءارعشلا :ةروس ( فز 0

 ) )7:ةيآ ءصصقلا :ةروس 748.

 ا هيأ فارسألا :ةرؤس(4)



 يهو «كلذ ىلإ تمضنا ةنيرقل هميدقت بجو اهنإ نكلو ...الوعفم ناك ثيح نم

 .""'" ضراعلا ضقنلا نم اذهف ءاهب طورشملا ءامسألاو اهب مهفتسملا ءامسألا ميدقت بوجو

 ةيعملاو .ءانثتسالاو .فطعلاو ءرجلا فورحك «تادرفملا لع لخدت تاودأ (؟)

 رخأتت نأ لاحب زوجي الو .مدقتلا اّتاد اهتبتر" هذهو «خلإ ...مزاوجلاو .بصاونلاو

 .""هبحاص نع امهدحأ درفي الف ءدحاولا ءيشلاك اهتالومعمو اهنأل ؛اهتالومعم نع

 :بابلا اذه يف مهطباوض نم ناك دقو

 .”"'اهلبق (يف اهدعب ام الو اهدعب اميف اهلبق ام لمعي ال ردصلا فورح " »©

 ٠ " اهزيح يف ناك ام اهيلع مدقتي ال رودصلا فورحو ".

 نوكي نأ الإ اهلبق ام اهيف لمعي الف .ماهفتسالا ءامسأ كلذ نم ىتكناو

 :يرميصلا لوقي “اًردص نعقي نأ نهتبثر نأل ؛ةفاضإ وأ هرج فورح وأ «ءادتبا

 '"؟ تررم مييأب" :لوقتف .هترج اهنم ءيش ىلع تلخد اذإف رجلا فورح امأف"

 اهيف لمعي نأ بجو امنإو ."؟تذخأ نمم"و "؟كبوث مكب'"و "؟تئج مل"و

 )١ ( صئاصخلا 799-598/1١.

 8531/١ «ةرصبتلا( ؟)

 .الظ هاو ءالالاو ,تالالو يت” ة ص ءطيسبلا ( ”)

 .الال اص .قباسلا ( :)

 .777 /17 «ريثألا نبال «ةيبرعلا ملع يف عيدبلا ( 5)



 رخأ امك رخؤت الو ءاهسفنأب موقت ال رجلا فورح نأل ؛ةمدقم رجلا فورح

 :"ءامسألا هذه يف اهامعإ نم دب نكي مل كلذلف ؛بصانلا

 لمتشي ام ميدقت بجي ذإ ؛بتارملا ضقن يف رود هل نوكي دقف «رامضإلا (ب)

 .مدقت اك ءالوعفم وأ ناك اًربخ رخأتملا مدقتف ءرخأتم ىلع دوعي ريمض ىلع

 «بيترتلا نم اًعون متحي رصحلا ذإ ؛ابوجو مدقتي .رصحلا هب داري ام (ج)

 هب تدرأ اذإ ؛لعافلا ىلع لوعفملا ميدقت بجي :الثمف «ىنعملا لتخي هلالتخاب

 -ةبترلا مازتلا انه زوجي الو "ديز الإ اًرمع برض ام" :كلوق وحن يف رصحلا
 ساكعنا ىلإ يدؤي كلذ نأل ؛لوعفملا يف رصحلا ةدارإ عم -لعافلا ميدقتب

 اذه ين لوعفملا ميدقت نكي مل هنأ يف ببسلاو" :رهاقلادبع مامإلا لوقي «ىنعملا

 امهيف عقي الو ؛لوعفملاو لعافلا نم دحاو ين عقي صاصتخالا نأ ..هريخأتك

 ثدحي نأ ةلاحتسال ؛|مهلبق يذلا نود ءامهنم الإ دعب يذلا يف عقي هنإ مث ءاعيمج

 بجو .كلذك رمألا ناك اذإو .فرحلا ءيبجي نأ لبق نم ةملكلا يف فرحلا ىنعم

 الإ اًديز برض ام" :لوقتف (الإ) ىلع لوعفملا مدقت نأ نيب لاحلا قرتفي نأ

 .”"اًديز الإ ورمع برض ام'"' :لوقتف لعافلا مدقت نأ نيبو ."ورمع

 يف ةعمتجم كلام نبا اهركذ دقو يامل ضقن بجوت ةثالثلا روصلا هذهف

 :لاق ريخلا ميدقت موزل ثحبم

 )١ ( ءةرصبتلا ١/١/! »5«باتكلا :رظنيو ١/  5 57 - 557فابشألاو 7/75 95.

 81٠. - ةص زاجعإلا لئالد ( ؟)

515 



 ريس انكي ةيدعه فا رمضمهيلع داعاذإاذك

 ؟ا يمت شلع نم نياشك يتسلل بعرس اناا

 "”.ادمحأعابتا الإ انلامك ادبأمدق روصحلملا ريخو

 اًددعت -اًنايحأ -ةيئبلا ببست" دقف ؛ميدقتلا كلذ ةملكلا ةينب يضتقت نأ (د)

 ةدارملا ةفيظولا نوكت ثيحب ءرثكأ وأ نيتفيظو نيب رمألا حجرتيف .تالامتحالا يف

 -ةيبرعلا أجلتف «يه امك ةيفرصلا ةينبلا كلت ىلع يقبأ اذإ :ةحجار ال ةحوجرم
 يعقوملا لصألا ةفلاخم حبصت ثيحب ؛ريخأتلاو ميدقتلا ةرهاظب ةناعتسالا ىلإ -ذئنيح

 ربخلا ميدقت بوجو :وحن «كلذو ""'ريغال ةدارملا يه اهنأ ىلع ةرامأ ةفيظولا كلتل

 :هلوقب كلام نبا هيلإ ريشي ام وهو .:ةضحم ةركن أدتبملاو ,ةلمج هبش ناك اذإ

 ربخلامدققت هيف مزتلم رطو يلو .مهرد يدنع وحنو
 ىدأل "يل رطو''و "يدنع مهرد ** تلق ول كنأل ؛ميدقتلا بجو اهنإو

 ةلمجلاو رورجملاو فرظلا بلطت ةركنلا نأل ؛ةفصلاب ربخلا سابلإ -ىلإ كلذ

 ةلمجلا نأل ؛ةفص هنأ مهوتل ءاهيف ربخلا رخأت ولف ءائيثح اًبلط ءاهب صتختل
 بجي مل امنإو ...سابلإلا اذهل اًمفد ؛ميدقتلا مزتلاف .تافص تاركنلا دعب اههبشو

 تفصو دق "لج يهو ةركنلا ن 7" هدنع لجاَو وحن يف مي ١

 . ١8 ص «كلام نبا ةيغلأ ( 10

 .١١35ص «ءراجنلا ةقيطل .د .ةيفرصلا ةينبلا رود (؟)

 .7 :ةيآ ءماعنألا :ةروس (7)
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 هنأ " ةدنِع"وهو «فرظلا يف رهاظلا ناكف ءفرظلل اهبلط فعضف "ىّبسُم"ب

 نع جورخلا كاذ تبجوأ يتلا يه انه مالكلا ةينبف "ةفص ال "ٌّلَجَأ"ل ربخ

 ناك اذإ أدتبملا ريخأت بوجو كلذ" :هلوقب «ينج نبا هررقي ام وهو ءلصألا

 نيد كيلع'"و "لام كدنع" :مهوق وحن ءاًفرظ هنع ربخلا ناكو ةركن

 ءءادتبالاب ةعوفرم اهلك ءامسألا هذهف ."نافلأ كعم"و "ناطاسب كتحت"و

 نم عنم اًعنام نأ الإ ءاهنع رابخأ يه يتلا اهلبق فورظلا ىلع ميدقتلا اهعضاومو

 ناطاسب'' وأ "كل مالغ" :تلق ول كاننأ ىرت الأ ءاهيلع اهمدقت ال ىتح كلذ

”, 
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 رمأل نكل ؛ميدقتلا هعضوم سيل أدتبملا نأل ال ءنسحي مل كلذ وحنو "كتحت

 .هميدقت هجوتو رمتسال ةفرعم ناك ول هارت الأ «ةركن انه أدتبملا نوك وهو ءثدح

 هميدقت دسف اهنإ كلذ نأ ىرت الفأ ."كل مالغلا"و ."'كتحت ناطاسبلا" :لوقتف

 ريغ ىلإ مالكلا تلزأ ول نكلو ءبجاولا يف ةركن أدتبملا ميدقت حبق نم :هانركذ امل

 "كتمت طاسب امأ''و «''"كدنع مالغ"' له :كلوقك «ةركنلا ميدقت زاجل بجاولا

 .هتحت طاسبلا نوك هنع كيفنب تدفأ دق تنك ثيح نم ةدئافلا تينجن

 .”"اًموهفم اًيلج ىنعم اذه ناك ذإ ؟ال مأ هدنع وهأ :مالغلا نع كماهفتساو

 باب يفف "'ةبترلا" ضقن ىنعملا ىضتقي نأ" «كلذ ىلع ىضرلا دازو (ه)

 هنم مهفي ربخلا ميدقت ناك اذإو" :لوقي "اًبوجو -أدتبملا ىلع :يأ -ربخلا ميدقت"

 )١( .حيرصتلا ١/ 198.

 ) ) 5ءصئاصخلا 994/١؟.
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 دارملا ناك اذإ '"'انأ يميمت" :كلوق وحن ؛ميدقتلا بجو «هريخأتب مهفي ال ىنعم

 .""'ربخلا هل مدقي ام كلذ ريغ وأ .ميمتب رخافتلا

 ىلع تالومعملا ميدقت عنمي ام دجو اذإ ءاهضقن عنتميو «ةبترلا مزلت :اًيناث

 :"عاونأ ةثالث ىلع عناوملا هذهو «لماوعلا

 ظفح يف قلطملا مكحتلا هل ذإ ؛سبللا اهزربأو .ىنعملاب قلعتت عناوم )١(

 ىلعو «لعافلا ىلع لوعفملا ميدقت زوجي هنأ ملعاو" :شيعي نبا لوقي .بتارملا

 ”."سبتلي مل اذإ كلذو ءديج يبرع كلذ لك ٌديز برض اًرمع :وحن .هسفن لعفلا

 سابتلا فيخ اذإ هب لوعفملا ىلع لعافلا مدقتي نأ مْزلُي يوحنلا ماظنلاف

 ةيظفل ةنيرق كانه نكت ملو «ةيبارعإلا ةمالعلا تيفخ اذإ كلذو -رخآلاب امهدحأ

 بارعإ يف لوقي يربكعلا لعج ام اذهو -رخآلا نم امهدحأ اهب نيبتي ةيونعم وأ

 (امهادحإ) : < ىّرْخألا اَمُهْنَدَحِإ َرَجَدُتَ اًمُهَدَحِإ َلِضَت نأ > ىلاعت هلوق

 يف عنتمي هنأ الإ ؛سكعلا ىنعملا يف حصيو .لوعفملل (ىرخألا)و .لعافلل

 امهيف رهظي مل اذإ لوعفملاو لعافلا نأل -نييوحنلا لوق رهاظ ىلع -بارعإلا

 اذه ىلعف .سبللا هيف فاخي عضوم لك ين لعافلا ميدقت اوبجوأ بارعإلا ةمالع

 )١ ( ؛ةيفاكلا حرش 1١/ 757.

 ) ) 1.اهدعب امو 550 ص .يئارماسلا لضاف .د ءاهماسقأو اهفيلأت :ةيبرعلا ةلمجلا :رظني

 )*( لصفملا حرش 0/ 37.

 اخ :ةيآ «ةرقبلا :ةرومس ( :(
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 نمأو .""اصعلا ىسيع رسك"' :كلوقك «لوعنملا ميدقت زاج سبللا نمأ اذإ

 برعلاف ؛”وحنلا باوبأ نم ريثك يف نيب رهاظ بتارملا ظفح يف هرثأو «سبللا

 .”"سبل باب اوبرقي نأ" نوهركي

 يتلا "ةظوفحملا بترلا"ب فرعي ام وهو :ةملكلا عقومب قلعتت عناوم (1)

 الو" :هلوقب ءينج نبا هركذ ام اهنمو .«اهلالتخاب بيكرتلا لتخال تلتخا ول

 الو .فوصوملا ىلع ةفصلا الو ءلوصوم لا ىلع اهنم ءيش الو ةلصلا ميدقت زوجي

 وه يذلا فطعلا الو ؛هيلع فوطعملا ىلع نايبلا فطع الو .هنم لدبملا ىلع لدبلا

 ءيش الو .فاضملا ىلع هيلإ فاضملا ميدقت زوجي الو ...هيلع فوطعملا ىلع قسن

 ."هب لصتا امن

 .ميدقتلا عم يفتني لومعملا ين لماعلا لمع نأ :يأ «لمعلاب قلعتت عناوم (7)

 :طباوض ةثالث ىلإ عجار اذهو

 ريغ ناك اذإو ؛هلومعم يف فرصت هسفن يف افرصتم ناك اذإ لماعلا نأ ()

 )١ ( ص :نمحرلا هب نم ام ءالمإ 9 ١١.

 .7١1-١ةةص «يبرعلا وحنلا يف بتارملا ظفحو ميدقتلا طباوض :رظني ( )

 58/1١. «باتكلا (7)

 .؟١ا/ ص «ناسح مامت . د ءاهانبمو اهانعم :ةيبرعلا ةغللا ( 4)

 اراب - ؟ خه /؟ «صئاصخلا ( 0)



 بيكرتلا نوكي -اًبلاغ -ذإ ؛هريغ يف زوجي ام ريخأتلاو ميدقتلا نم هتالومعم يفو

 ."اهيف درطاو ؛ةغللا صوصن هتلمح رمأ وهو «ةبترلا رييغتل لباق ريغ ءاّدماج اهعم

 مدقملا يف لمع ءاًفرصتم ناك ام لك :ةيبرعلا عيمج يف نغم لوق اذهو'' :دربملا لوقي

 ."'هريغ ىلع ٌلَخْدُم هنأل ؛هعضوم قرافي مل اًفرصتم نكي ملنإو .رخؤملاو

 .”فعض رخأت اذإ لماعلا ذإ .هلبق اميف لمعي ال فيعضلا لماعلا نأ (ب)

 ."لوصألا نع فعضت عورفلا ذإ ؛هنع ةجرد طحنا ؛هريغ نع (ج)

 يذلا لعفلاو هيلع هلومعم مدقتي ىلصألا لعفلا نإ" :عيبرلا بأ نبا لوقي

 لعفلا نيب قرقيل ؛هيلع هلومعم مدقتي ال ةحماسملا مكحب مسالا اذه هيلع قلطأ

 ناك امف ءاذه ىلع يرجي لعفلا لمع لمعأ ام مث ,يلصألا ريغ لعفلاو يلصألا

 يف فرصنم ريغ ناك امو .ريخأتلاو ميدقتلاب هلومعم يف فرصت هسفن يف اًفرصتم

 مل نويوحنلاف ءلصألا مكح ىلع لعفلا يرجيل ؛هلومعم يف فرصتي مل هسفن

 .”"لعفلا لمع لمعأ امو ,لاعفألا ين الإ اذه اولوقي

 :نإف اذه ىلع ءانبو

 .7الا/ ١/ «بابللا :رظني ( )

 19١0/4. هبضتقملا( )

 .7517 /؟ رئاظنلاو هابشألاو ,8هراص ؛طيسبلا ( ")

 .١١ا//١ ءلصفملا حرش ( )

 .هّملا ص .طيسبلا ( 2)



 اهيلع مدقي نأ زوجي ال -ىسعو سيلو بجعتلا لعفك -ةفرصتملا ريغ لاعفألا ©

 فرصت نإ هنأل ؛فرصتي مل ىنعم ىلع ءىش همزل ام لك'"ف ."هيف تلمع ام ءيش

 نم اهلخدي ملو ءاطوصأ ىلع يرجت يتلا لاعفألا ةلزنمب راصو «ىنعملا كلذ لطب

 نأ زوجي الو :”هللا دبع نسحأ ام'' :مهوق يف هيوبيس لوقي ”"'كلذ نم رثكأ ىنعملا

 .”"'هعضوم نم اًئيش ليزتالو "ام" رخؤتو "هللا دبع" مدقت

 اهنأل ؛اهيلع اهومعم ميدقت زوجي ال -كيلإو كيلع ك -لاعفألا ءاسأ ©

 الو ؛اهعضاوم يف تناك ام .هارجم تيرجأف .هيلع لدت لعفلل تعضو ٌءامسأ"

 "نإ" فرصت مل امك ؛لعفلا فرصت فرصت ال اهنأل ؛ريخأتلاو ميدقتلا اهيف زوجي

 .*"اًدحاو اًعضوم تيرا «لعفلا فرصت

 نإو اهنأل ؛اهمسا ىلع اهربخ ميدقت اهزوجي ال لعفلاب ةهبشملا فرحألا

 اذإف'"' :باتكلا بحاص لوقي «ةوقلا يف هعراضت ال اهنأ الإ لعفلا ةلزنمب تلعج

 نوكي نأ زوجي الو ءتعفر "بتعأ نم ءىبسم ام" وأ "هللادبع قلطنم ام" :تلق

 :كلوق دح ىلع "هللادبع كوخأ نإ" :لوقت نأ زوجي ال هنأ امك ءاّرخؤم هلثم اًمدقم

 (نإ) فرصتت مل امكف ؛هتلزنمب تلعج اهنإو ءلعفب تسيل اهنأل "كوخأ هللاّدبع نإ"

 .7//77 ءلوصألا(١)

 .177/؟ هبضتقملا( 7)

 ,الا* ١/ «باتكلا (©)

 1١9/54. ء«بضتقملا( 4)



 كلذكو "ام فللذكف'ءهتوق.وقت لو ءذيخ زوجي أم لكداهيف ريغ كلزنك.ةلعافلاك

 اذإالإ .ناكدرعبلأؤمللع كلبك (قنيلالب كاهبشملا الِخجَو سنجل ةيفانلا ال ربخ
 .٠ للا يفاهريغ يف عسوتت ال امااهيف:عسوتي لقورظلا ذإ كر ل وعلا ناك

 اعبي +11 "17: يل« اني ال ص لعفلا له همْيدقت زويل ءهشا لول! هجن

 ةةليم. ١ ةعار هل همل_ ةيه دل ؟:«ل تضأادل# عقلا ل اي و

 فْعَضأ انينأل هيهات حدي ال نقهبلاملا فضلا 'ايضفتلا مللنا لومتعموا ف 4+

 " لمع اهنش“نالفعت ' نأل :ةامهربغ .يف ئيئأتلاو لعل لف حاوتألا

 55 ائزجي ىرخيرام ةوق ةهببتملا وقت لك !ةهجسشملا ةرقاوقت ملف" "٠ لضاقلا

 مدقتي ال ,ةيلؤتغلا لاتاوعلا يؤ ؛لعفلا ئنعم هيف يتلا لماوغلا"لؤمعم' ©:
 هيلع هلومعُم مثيذقتب ةلمغ فعضن ضحملا لعقلا نأب كلذ لئُعَو ؛.هلماغ: لع

 ."هيلع هلومفت مدقت دتع لمعي الف :قغضلا يف هقؤق لقفلا نعم ناكف
 ومس هين يع - كهيم *. لا ديتيصرسلا 3 ' لاش يا : 3

 ٠ 0 : و 0:

 0 لا تمارا وو نعي 1 هل ةملن 3 ١

 ا ل وو لي 1 ا هياكل 1(

 .114/3 ليقع نبا هو 4407 دصتقملا()
 : يد: هملا ل تأ رهن نعلم [اد عدعتب ع ع انعصل ا هس

 مام .887 ١/ صئاضخلا (1©)

 .اهسفن ةحفصلا ءقباسلا ( :)

 .778/7 «لوصألا ( ه)

 -_ ا : 2-2 4/١ 3١. .باتكلا(5)

 0 10 4 .757/؟ .رئاظنلاو هابشألاو 174 ص .دصتقملا :رظني (0)



 .رجلا فرح ىلع مدقتي ال رورجملاف .فرحلا ىلع مدقي ال فرح هيف لمعام ©

 ."خلإ ...هلماع ىلع مدقتي ال موزجملا وأ بوصنملا لعفلاو

 وحنلا يف ء«ريخأتلاو ميدقتلل .ةعماج ةدعاق جرسلا نبا عضو دقو ءاذه

 زوجي ام امأو ءاهركذنس رشع ةئالث اهميدقت زوجي ال يتلا ءايشألا" :لاقف ءيبرعلا

 .هانينثتسا ام ىوس ءأدتبمل اًرييخ ناك وأ .فرصتم لعف هيف لمع أم لكف ءهميدقت

 رهاظلا ىلع رمضملاو .لوصوملا ىلع ةلصلا :اهميدقت زوجي ال يتلا رشع ةئثالئلاف

 ىلع اهب لصتا امو ةفصلاو .ريسفتلا ةطيرش ىلع ءاج ام الإ ىنعملاو ظفللا يف

 لصتا امو هيلإ فاضملاو ,.ةفصلا مكحك اهمكح مسالا عباوت عيمجو .فوصولملا

 .فرحلا ىلع مدقي ال دئاز فرح هب لصتا وأ فرح هيف لمع امو .فاضملا ىلع هب

 .هبوصنم ىلع هعوفرم مدقي الق ,عفرو بصنف لعفلاب فوربملا هذه نم هيش امو

 ءاهدعي ام اهيلع مدقي ال فرصتت ال يتلا لاعفألاو ءلعفلا ىلع مدقي ال لعافلاو

 ال نيلعافلا ءامسأ هبشت ال يتلا تافصلاو «نيلعافلا ءامسأب ةهبشملا تافصلاو

 اهدعي ام مدقي ال ,مالكلا رودص اهل يتلا فورحلاو .هيف تلمع ام اهيلع مدقي

 مدقي الو «هيلع بوصنملا مدقي الف لعفلا ىنعم هيف لمع امو ءاهلبق ام ىلع
 ايف لمعت ال ءانئتسالا فورحو ءالإ دعب امو ءلعفلا ىنعم هيف لمع امو ءزييمتلا

 )١ لوصألا( 7834/7,



 هيف لومعملاو لماعلا لعفلا نيب قرفي الو :هبوصنم ىلع هعوفرم مدقي الو ءاهلبق

 .""لعفلا هيف لمعي مل ءيشب

 "فورظلاب عسوتلا"

 نع يبنجألا زيحلا يف لومعملا لغوتي الأ" .يوحنلا سردلا يف لصألا

 ال امأب يوغللا ثحبلا يف (ةلمجلا هيش) "فورطظلا تصتخا دق هنأ الإ ”"هلماع

 يف لقنتلاب اهيف نوعسوتي مهنإ ذإ ؛ريخأتلاو ميدقتلا طباوضل -اًيبسن - عضخت
 .اًبلاغ طرش وأ ديق نود الصف وأ اًيدقت بتارملا

 ' :مهطباوض نم ناك مث نمو

 .0""امهريغ يف نوعستي ال ام رورجملاو فرظلا يف نوعستي مهنإ" ©

 .0''هريغ يف عستت ملام رورجملاو فرظلا يف تعستا برعلا" ©

 .”"اهريغ يف ءيجي ال ام عسوتلا نم اهيف ءيجي فورظلا نإ" ©

 )١ /7؟ ءقباسلا( 717-777

 . 4/1 «ةيفاكلا حرش ( ؟)

 :يمزراوخلا لوقي ءرورجملاو راجلاو فرظلا :اهم داريو - يوحنلا سردلا يف فورظلا قلطت ( *)

 .71/ا7/ ١/ :ريمختلا "فرظلا ةلماعم هلماعت برعلا نأل ؛اًقرظ نويوحنلا هيمسي رجلا فرح"

 .198/7 .ينغملا( ؛)

 9/١0 لص ءطيسيلا ( 2)

 .5 89ص .قباسلا(( )



 ."""اهيف عستي نأ زوجي فورظلا هذه نأ ملعا" .٠

 :نارهظم هل فورظلا يف عسوتلا اذهو

 ميدقتلا يف اهب عسوتلا )0غ(

 هلماع ىلع لومعملا ميدقت اهيف زوجي ال يوحنلا سردلا يف ةريثك باوبأ كانهف

 :عيبرلا يبأ نبا لوقي (اهتاوخأو ناك) باب يف الثمف ءاّرورجم وأ اًفرظ ناك اذإ الإ

 لومعم اهدعب يأيو ءاهربخ اهدعب يتأيو ءاهمسا اهدعب يتأي ناك نأ ملعا"

 فرظلا يف تعستا برعلا نأل ؛كلذ ناكو ...اًرورجم وأ اًفرظ ناك اذإ اهربخ

 :كلام نبا لاق اذهو '”"هريغ يف عستت ملام رورجملاو

 "رج فرح وأ ىتأ افرظ اذإ الإ ربخلا لومعم لماعلا ٍليالو

 "هلك ديز كماعط ناك" :الو "ني ذلكأ كانط قاف" :وحن زوجي الف

 يف عسوتلل ؛؟"ديز اًسلاج وأ ءاّسلاج ديز -رادلا ينو- كدنع ناك" :زوجيو

 .©".رورجملاو فرظلا

 .54ةصءدصتقملا( )١

 .,ال ٠ هد ص .طيسبلا ( )

 1 هب .ةيفلألا (0)

 8/1١"77. «نابصلا ةيشاح ( )'



 نإف ءمسالا ىلع ربخلا ميدقت نم -مدقت (ىك -ةاحنلا عنم (اهتاوحخأو نإ) باب يفو

 اهيف ءيجي فورظلا نأل كلذو ؟؛!ًديز رادلا يف نإ :كلوقك .هميدقت زاج اًفرظ ناك

 ."اهريغ ين ءيجي ال ام عسوتلا نم

 امك ."اًراج وأ اًفرظ ناك اذإ الإ هلومعم مدقتي ال مسقلا باوجف كلذكو

 ىتح فورظلا ين مهعسوتل كلذو ؛اًفرظ ناك اذإ هلماع ىلع لاحلا ميدقت زيجأ

 .”هيف اهريغ عقي ال اعضوم عقت نأ زاج

 ةنورملاو ةيرحلا نم عونب عتمتي فرظلا نأ ىلع لدي -ريثك هريغو -اذهف
 -اهيف فقوي لب ءاًضيأ ةقلطم تسيل ةيرحلا هذه نأ الإ .*بتارملا يف فرصتلاو

 وه هطبضي نوناق ال يذلا عاستالا نأل" ؛عامسلا ىلع -*عيبرلا يبأ نبا لوقي امك

 )١ ءريمختلا( ١/1814.

 ١5. ة ص .ليهستلا ( ؟)

 نايصلا(*9) 1١/7١ ١,

 دويقلا ثيح نم ةلمجلا هبش ىلع قبطني" :هلوق يف نيثحابلا ضعب ةقد مدع ىلع لدي ام وهو « :)
 يف هريخأتو هميدقن زوجي اهيف .ةيئزجلا بيكارتلاو دحاولا ظفللا ىلع قبطني ام ةيعقوملا دعاوقلاو

 زوجي ال ىلوألا يف زوجي ال امو ةلمجلا هبش يف زوجي اًيئزج اًبيكرت وأ اًدحاو اًظفل ةدراولا رصانعلا
 ةلجم ؛ةيبرعلا ةغللا يف ةلمجلا بيكرت ةسارد نأشب تاظحالم .ءشواشلا دمحم .د "ةيناثلا يف

 7 ةالدص ١9817( ةنس «برعلا باتكلا داحتا ءقشمد 15-21775 :ناددعلا .يبدألا فقوملا

 .7/175 طيسبلا :رظني ( 6)



 ام بتارم ال رورجملاو فرظلا نإ لاق نم نإو :ةيرحلا ىلإ هنم برقأ ىضوفلا ىلإ

 .""لصألل اًنلاخم نوكي

 فرظلا نأل" ؛اًفوصوم ناك اذإ ركنملا ىلع فرظلا ميدقت ةاحنلا عنم اذهو

 نيرمأل ؛ريخلا ىلع لمحلاب هنم ىلوأ فصولا ىلع لمحلاب نوكي ركتملا نع هرخأتب

 كلذب ىوقتيل ؛فصوي نأ ءادتبالا ماقم يف ركنملا ءاعدتسا :كلذ يف نادضاعتي

 ميدقت بجي ال كلذلو ؛هتافص نم نوكي نأ فرظلا ةيحالصو ءمكحلا ةدئاف

 هَدنِع ىّمسُم ُلَجَأَو" :” -ىلاعت -لاق ءاَثوصوم ناك اذإ ركنملا لع فرظلا

 مل هنأل ؛(اًديز نأ رادلا ين) :لوقت ال (َّنأ) ىلع فرظلا ميدقت زوجي ال كلذكو

 هيف لمعي نأ فرظلا فعض نم غلبي ملو «ةلبق هيف لمعي نأ فرحلا ةوق نم غلبي

 .خلإ...."اًمدقم فرحلا

 يف عسنت نأ ام عضوم يف رورجملاو فرظلا يف برعلا عاستا نم مزلي ال" هيلعو

لع هرصتقن نأ كليبسف .سايق ريغ ىلع ىرج ءيش عاسنالا نإف ءعضوم لك
 ى

 م 1"

 .7 07 ص ؛ةسامح دمحم .د ؛ةلمجلا ءانب يف ( )

 ش .7 :ةيآ «ماعنألا :ةروس ( ؟)

 .17 ١ ص ؛مولعلا حاتفم (1)

 .44ا/١ بدصتقملا ( )



 نأ :وهو .سايقلاو لصألا ىلع هادع ام ىقبيو .هادعتت الو هيف حصي يذلا عضوملا

 .”"فرظ ريغ وأ ناك افرظ لماعلا مدقتي ثيح الإ مدقتي ال لومعملا

 نيب لصفلا نأ مدقت دقف ءلصفلا يف -فورظلا :يأ -اهب عسوتلا (ب)

 دادزا املكو '' نامزالتم لومعملاو لماعلا نآل ؛زوجي ال يبنجأب هلومعمو لماعلا

 ميدقت يف تعستا امك برعلا نأ الإ .””امهنيب لصفلا حبق يوق ءالاصتا ناءزجلا

 حمسي ال ثيح" نيمزالتملا نيب اهب لصفلا يف -كلذك -تعستا فورفغلا

 مث نمو .”"'بيكرت يأ نع ةيبنجأ تسيل يهف «ةبارقلا ةفص اهتطعأو ءلصفلاب

 :اههب اولصفف ءلصف الك اهب لصفلا اوربتعا

 .هلومعمو صقانلا لعفلا نيب ٠

 .هنم بجعتملاو بجعتلا لعفو ©

 .هخوسنمو خسانلا فرحلاو .

 .هيلإ فاضملاو فاضملا نيبو ©«

 ."*خلإ ...هرورجمو رجلا فرحو ©

 )١ «طيسيلا( ١

 )( .م4/+ ضئاصتلا

 .17171/7-7714 ءرئاظنلاو هابشألا رظني ( :)



 رودلا هلف ؛ةيمهألا ةياغ يف يبرعلا وحنلا ةيرظن يف "ةبترلا" موهفم نإف اذكهو

 طباوض نم همكحياوب ؛ةلمجلا يف تاملكلا نيب طبارتلاو «ةلالدلا ظفح يف ريبكلا

 دعاوق نع ةنيعم ةجردب -جورخلا -حايزنالا ققحتي ام درجمب" ذإ ؛دعاوقو

 دع مث نمو ؛""مهفلا ةيلباق ىشالتنو ؛ةلمجلا بوذت .تاملكلا قباطتتو بيترت

 ميدقت يأف .ةحاصفلا طورش نم -يوغللا سردلا يف -"ةبترلا" ىلع ةظفاحملا

 لك دقفي لكشب «طباوضلا نم قبس ال اًملاخت يتأي «ةلمجلا رصانع يف ريخأت وأ

 نم مالكلل اًجرخعو «ةحاصفلاب الع دعي «ىرخألا رصانعلا نم هبلطي ام رصنع

 .”نايذهلا لاحم ىلإ نايبلا لاك

.١!غص ؛يرمعلا دمحمو ؛يلاولا دمحم :ةمجرت .نهوك ناج ؛ةيرعشلا ةغللا ةينب ( 1(
 

 ءصئاصخلاو «4 ١ص ءزاجعإلا لئالدو ؛هص .رهاقلادبع مامإلل ؛ةغالبلا رارسأ :رظني ( ؟)

 الوم مو



 طلستلا :اًمماخ

 يف لماعلا ريثأت ةوق نايبل "طلستلا" حلطصم يوحنلا سردلا لمعتسا دقل

 .هتايضتقمو هتاقلعتمب هنارتقاو .لومعملا

 ةيلعافلا .هعضاومو ءرجو بصنو عفر نم .مسالا تازيح يف مكحتي لماعلاف

 دقعلا ةوق لالخ نم .تالحم نم هلغشي ام ىلع طلستيو .ةفاضإلاو «ةيلوعفملاو

 ةكرحو لحملاو عضوم لاب لصتم .يوحنلا ىنعملا" نأل ؛هلومعم نيبو هنيب يدانسإلا
 ؛”"ةيوحن تابكرم نم اهلغشي امو «تالحملا ىلع اهتاساكعناو لماوعلا

 هريغب لعفلا لغشت مل كنأل" ؛مسالا يف ثدحي عفرلا نأ هيوبيس ىرياذهو

 :يأ) هل غرفي" هنإ لعفلا يف الئاق «ىنعملا اذه نايح وبأ دكؤيو .""هل هتغرفو

 ء(لومعملا) مسالا ىلع طلستي (لماعلا) لعفلاف ”."هنم هعوقو ةهج ىلع (مسالل

 .امهنيب دقعلا كف نكمي الف .عفرلا لحمب هلغشيف

 زجاوحلا ترهظو ؛هلومعم ىلع طلستلا نم عنم لماعلا ةوق تفعض اذإف

 امك ءاّيلحم هلطبت ال تناك نإو .يلكشلا بارعإلا لطبت يتلا ةيظفللا عناوملاو

 لامعأ .صنلا ليوأتو ىنعملا ةعانص نمض ءروشاع فصنملل .بيكرتلا ةساردو لماعلا ةيرظن ( )١

 ةيلك ءسنوت ةعماج ١9140١ ةنس :ليربأ 7 ىلإ 74 نم ةيبرعلا ةغللا مسق اهمظن يتلا ةودنلا

 ه ةدص ؛ةبونمب «بادآلا

 97 ١/ باتكلا ( ؟)

 ١/94 /7 برضلا فاشترا (")



 اًنكمت هنم هنكمتو ؛هلومعم لماعلا ةرشابم" :هنأب طلستلا فرع اذهل ؛"يتأيس

 ظ "يعم طبضو ءايسانم ىتعم ثذحي
 ةدع -يوحنلا سردلا يف -همكحت هلومعم ىلع لماعلا طلست نأ ىلع

 :هنأ اهزربأ ءطباوض

 يلالدلا قفاوتلا طرش ققحت اذإ الإ لومعملا ىلع لماعلا طلست نكميال" *

 مهوق ليلحت يف -يضرلا لوقي ©"ىنعملا ةحص هيف ريتعي طيلستلا" نأل ” "|مهنيب
 يئاسكلا دنع اذهو" :-"هب تررم اًديز"و "هتبرض اًديز" :لاغتشالا باب يف

 لعفلا ظفل ءامهدنع مسالا اذه بصانلا لب ءرمضم هبصان ام سيل «ءارفلاو

 ىنعملا لتخا نإ هريغل امإو ...هيلع هطيلستب ظفللاو ىنعملا حص نإ «هنع رخأتملا
 .©"ودسم دسو .رهاظلا كلذ هيلع لد ام :هيف لماعلاف .هيلع هطيلستب

 اهب لاق ةيوحن وأ «ةيلالد تاريسفت روهظ يف ريبك رود" طباضلا اذهل ناك دقو

 "ريدقتلا" لكشو «يلالد قفاوت امهنيب سيل .ءلومعمب لماع طابترا ليلعتل ةاحنلا

 رصانع نم ةمهم رصانع "نيمضتلا"و "ىنعملا ىلع لمحلا"و "ليوأتلا"و

 ) :رظني( ص١ 1١.,

 .817/ ص ؛لماعلا طيلست ( ؟)

 .191/ ص راجنلا ةفيطل . د يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم (7)

 448/١. «قيفاكلا حرش ( )

 1 «قياسلا ( 0ه)

 دداشر



 نع زواجتت يتلا ,ةيوحنلا تاقالعلا كلت لثم ريسفت يف دمتعُت ؛ةيوحنلا ةيرظنلا

 .""' يلالدلا قفاوتلا طرش

 ىلع عقي نأ حصي ال مث نمو ؛قيقرت نم هيلع لدي امب "حجز" لعفلا :الثمف

 ىلع "'نويعلا'' فطع زاوج مدع ب مكحلا ىلإ ةاحنلا عفد يذلا وه .نويعلا

 :رعاشلا لوق يف " بجاوحلا"

 ”(َنويٌعلاو بجاّوَلا َنْجُجَرَو اَمْوَيَنْررَي ٌتاِناَغلا اماذإ

 :رعاشلا لوق يف "فيسلا" ىلع "حمرلا" فطع زاوج مدع .كلذكو

 نب اة حف اة - ا اا ل وا ل انعم

 ةرشابمل هانعمب وه ام وأ ءفوطعملا ةيحالص فطعلا ةحصل طرتشي هنأل

 فوطعملا مكح يف فوطعملا" :مهوق ىنعم اذهو .هيلع هطلستو «لماعلا

 ١99, ص ءيبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم ( )

 حرشو .477 /7 «صئاصنلا :يف وهو ١25 ص «هناويد يف يريمنلا يعارلل ءرفاولا نم تيبلا ( ؟)

 1٠١/7 ينومشألاو ,.1488/* ءردلاو ,.2545 ١/ .دعاسملاو ,554 /7 .كلام نبال ليهستلا

 ١141/9. :ةنازخلاو

 7 «صئاصتملاو .27 7ص «يسرافلا يلع يبأل رعشلا باتك ١0و 0/1 ؛بضتقملا :رظني

 .يدادغبلل .ىنغم ا تايبأ حرشو ىلا م .يرجشلا نبال «يلامألاو .ااااسص .دصتقملاو

 .ص/5

 نكلل



 لويعلا تناك املو ” "هيلع فوطعملا ةلزنم لزنتي نأ فوطعملا قح"و .”"هيلع

 عنتما «ديلقتلا يف فيسلا كراشي حمرلا الو ؛جيجزتلا يف بجاوحلا كراشت ال

 .حمرلاو نويعلل ابسانم افوذحم اًلعف -انه -ةاحنلا ردقي كلذلو ؛فطعلا

 بجاوحلا نججزو" :ريدقتلا حبصيف «تادرفملا ال لمجلا فطعل واولا نولعجيو

 قلعت يف ليق كلذ لثمو .””اًمعر الماحو فيس اًدلقتم"و ."'نويعلا نلحكو

 :رعاشلا لوق يف "ءام"ب ذل تام"

 (؛)امهانيع هلام تمس ىتح اًدرابءاموائيئتاهتفلع

 :يرهزألا دلاخ خيشلا لاق

 يديزيلا دمحم وبأو يعمصألاو ةديبع وبأو دربملاو ينزاملاو يمرجلا بهذو"

 ليوأت ىلع كلذو .هلبق ام ىلع فوطعم نيتيبلا يف واولا دعب ام نأو ءفذح ال هنأ ىلإ

 )١ ( «يضرلل ةيفاكلا حرش 778/7

 ١١٠١ةصءطيسبلا( ؟)

 ىلع يرضخلا ةيشاحو ١٠١. /5 .ينومشألاو 547/١. حيرصتلا رظنيو 778/7 ؛قباسلا ( ”)

 ١/ 7 7١. «ليقع نبا

 17 4 /؟يفو ءدسأ ينب ضعب ىلإ .14 ١/ :نآرقلا يناعم يِ ءارفلا هبسن دقو .لماكلا نم تببلا ( ؛)

 نم ةحيحص ةخسن ةيشاح يف تيأرو" ١14٠ /* .ةنازخلا يف يدادغبلا لاق ءريبد ينب ضعب ىلإ

 ”ةلامه"و «ءاتش تماقأ :نعمب "تتش"و "هدجأ ملف .هناويد تشتفف ؛ةمرلا يذل هنأ حاحصلا

 .577ص «ىسرافلا يلع يبأل رعشلا باتك .رظنيو .اهعمد تباصأ اذإ .ىيعلا تلمه :نم

 م7 ذو «يرجشلا نبال «يلامألاو ا ٠ لصفملا حرشو 5*4 /؟ ٠صئاصخلاو



 لوؤيف ءقدحاو ةبابصنا امهيلع هبابصنا حصي لماعب اههلبق روكذملا لماعلا

 :لاقيف بجاوحلاو نويعلا ىلع هطيلست حصي نيسحتلا نأل ؛"'نّسح "ب "نججز"

 حصبي ةلانإلا نأل ؛؟"'اهتلنأ"ب '"'اهتفلع" لوؤيو .بجاوحلاو نويعلا نسح

 .""نيمضتلا باب نم وهف .ءامو انبت اهتلنأ :لاقيف .ءاملاو نبتلا ىلع اهطيلست

 ؛رظتلاو ركفلا يف مالكلا قح نايبل وه اهنإ ةاحنلا نم ريدقتلا اذه نأ ىلع *0 حيرصتلا ( ١

 ريكفتلا دعاوق'' هيلمت ام بسح .هئازجأ نيب ةقالعلا قطنمو .مالكلل يرظنلا لمصألا نايبب كلذو
 امو .فذحلا اذهل يلامجلا رسلا نع ثحبُي نأ اًدبأ عنمي ال اذه نإ مث "' ءايشألا قطنم ين حيحصلا

 نأ عم .لماع يف -ظفللا رهاظ يف -نيلومعم كارتشا نم وحنلا !ذه ىلع مالكلا ءيجم نم دصصقلا

 :انعم يذلا تيبلا يف لبق امك ءامهدحأ ىلع ىنعم هطلست حصي ال هنوكل ؛هيف اكرتشي الأ لمصألا

 يذلا اهتفلع وهو -دحاو لعف يف !مههمض يف رظني اهنإ" "'ءامو انبت'' نإ :...اًدراب ءامو انبت اهتفلع

 امهيف لعفلا نأ كيلإ ليخي ىتح .جازتمالاو براقتلا يديدش نيفطاعتملا نوك ىلإ - امهيلع طلست

 لكأت يهف - رخآلل امهدحأ للختو ءبرشلاو لكألا نيب لخادتلا اذه حملي رظانلا لعلو .دحاو

 نيمألا دمحم .د انخيشل ,نآرقلا قسن ين زاجعإلا "امهنيب لصفلا زوبي ال ىتح - نآ يف برشتو
 كيرشتلا هيف ةرابعلا رهاظ امم .برعلا ناسل ين ءاج ام لك يف لاقي اذه لثمو ””"ص يرضحخلا

 اهتيح ةاحنلا نإ :لوقلل لاجم الف مث نمو .مكحلا يف امهكارتشا ءايشألا قطنم ىبأي .نيفطاعتم نيب

 عطتسي مل امك ءاوعيطتسي مل" ."مكخلا يف كيرشتلا" ةلأسم ىلع '"'فطعلا" سرد اوماقأ

 تارابعلا ين مهتهجاو ينلا ةيبولسألا تالكشملا ضعب نم صالخلا مهدعب نم نويغالبلا
 يف قلطملا كيرشتلا ىنعم يف يوحنلا مهقطنمل ةرورضلاب عضخت الو ءافطع نمضنت يتلا ةينآرقلا

 يف فطعلا ةغالب ''لاح لك يف ضرتفملا يوحنلا ساسألا اذه ىلع ىنعملا ميقتسي ال ذإ ؛مكحلا

 ىلإ اذه ىدأ دقو (0 ١ص «نآرقلا يف زاجعإلا :رظنيو) 57- ص ؛«يواقرشلا تفع.د .نآرقلا

 لب :لوقأ .4؛ص .فطعلا ةغالب '"ديدجتلاو راكتبالا نود لوحي ءاّرجاح ةاحنلا فقو'' نأ



 .لومعملا ىلع لماعلا طلست نود الئاح ةصاخلا تادرفملا ةلالد فقت كلذكو

 ناهيإلا نأل ؟4 َنَميِإْلآَو َراَدلَآ و هّوََت َنييذَلاَو ) :ىلاعت -هلوق يف فطعلا زاوجو

 .”ناميإلا اوصلخأو رادلا اوأوبت :يأ .فوذحم لعف ريدقت ىلع بصنلاف ءأوبتي ال

 يف داسف ىلإ دؤي مل اذإ الإ .ةعانص «لومعملا ىلع لماعلا طلستي ال" »

 ثيح نم لومعملا ىلع هطلست حصي دق لماعلا نأ :كلذ ىنعمو .5"ىنعملا

 ءعنمي ذثليحو «ىنعملا يف داسف ىلإ يدؤي طلستلا اذه نأ الإ «ةيوحنلا ةعانصلا

 .لماعلا نع اًيبنجأ لومعملا ريصيف
 نع مهثحبو .فطعلا نع مهثيدح ءانثأ يف انثالع دنع ةقدب هارن اذهو

 وأ ءدحاو لماع يف تالومعملا نيب "كيرشتلا" يخآتلا غوست يتلا "ةبسانملا"

 ىلع لماعلا طلست تدجو اذإف .فطاعتملا مالكلا يفرط نيب "عماجلا"

 كيرشتلا يف -هنع لدع امو ؛مالكلل يبصألا طمنلاب ةاحنلا ماهتهأ ىدأ دقف !!سكعلا ىلع رمألا

 ةينفلا هتميق نايبو «لودعلا اذه رارسأ نع ثحبلا ىلإ ,ةغللا هب حمست ام قاطن يف -هريغو

 الإ هتقدو ؛مالكلا ةغالب ةفرعم نكمي ال ذإ ؛نييغالبلاو نيرسفملا ثوحب يف انيأر امك «ةيغالبلاو

 يف هتايضتقمو .هرارسأ نع ادحب .هتع لودعلا يضتقي يذلا ؛لصألا دست ةيبيكرت ةينب لالخ نم

 .ثحبلا اذه نم 25 ةص ''عرفلاو لصألا" ثحبم يف هنايب أي ام وحن ىلع ءبرعلا ناسل

 ١١ ( :ةيآ يشحلا :ةروس 8.

 .ل 4/78 ؛يسولآلل ٍيناعملا حورو 01١1/7 ينومشألا ( 0)

1١15 



 .ماكحأ نم هعبتي امو .بارعإلا يف هيلع ٌفوطعملا ٌفوطعملا كراشيف .تافوطعملا

 يف كنأل ؛"طلستلا" يفتنيف .هنع عطقنا "عماجلا" دقفو ."ةبسانملا" تفتنا اذإو

 ."طلستلا" ءافتنا عم حصي ال اذهو .”"اًدحاو اًعرش نيثيشلا" لعجت فطعلا

 .ةلمجلا ىرت كنأ :بابلا اذه يف لصأ وه امو":رهاقلادبع مامإلا لوقي

 بجو دق اهارت مث .هلبق ام ىلإ نرقيو فطعي ام لاح اهلبق يتلا عم اًهاحو
 هب تراص اهيف رمأل -اهلبق ةلمجلا لماع اهيلع طلستي الف -فطعلا كرت اهيف

 َنيِذْلآ أوُقَل اَذِإَو ١ :ىلاعت هلوق :اهنم تايآب ءكلذل لثم مث "اهلبق ام ةيبنجأ

 نم اَمْنِإ َْمُكَعَم انِإ اَوْلاَف ٌمِهِييِطََّس لإ اَوَّلَح اَذِإَو اَنَماَء أَوُلاَق أوُنَماَد

 ثيح ؛" 4 () َنوُهَمْعَي مِهِيّيْفُط ىف ْمهّدُمَيَو مب ٌاىزتَتسَي هللا (2) نوُءَِْبْسُم
 هنأ مهفي ال ىتح (َنٌؤْرْهَتْسُم ُنْحَن اَّنإ) ىلع (ْمِبب ُءىِزْهَتْسَي ُهللا»١ فطع كرت

 .”...ضقانتلا هادؤمو «مهنع ةياكحلا يف لخاد هنأو .رافكلا لوق نم

 0 «باتكلا( )

 .86١و ١4 :ناتيآلا ,ةرقبلا :ةروس ( ؟)

 ,777-1 ١ ص زاجعإلا لئالد :رظني (*)
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 رهتشا نإو -وهو ""”لصولاو لصفلا"ب يغالبلا سردلا يف فرع ام اذهو

 :هيوبيس لوقي .باتكلا يفف ,يوحنلا سردلا ميمص نم -نييغالبلا دنع

 رخآلا مسالا كرشت الأ ىلع هعفرت .بهاذ نعم الو ءاًجراخ هللادبع ام :لوقتو"

 الو ءاقلطنم هللادبع ناك ام :لوقت امك (هيلع طلستت الف) هئدتبت نكلو «(ام) يف

 ديز ام"' :لوقتو' :رخآ عضوم يف لوقيو ""نآلا بهاذ ريغ هتلعج .بهاذ ديز

 هنأل ؛اًمالك نكي مل ءورمع القاع ديز ام :تلق ول هنأل ؛"ورمع لقاع الو ءاّبهاذ

 والا نم مطعلاو ءانعنالا زق هتيزتلا (هيلغ هطلت يدعي نكي ديس ني دبل

 َدَق ٌةَفِيَطَو مُكَدِم َةَفياَط ْىَشْعَي ) :كق هلوق يفو .”"ورمع لقاع امو :تلق كنأك

 يف ةفئاطو مكنم ٌةفئاط ىشغي هنأ ىلع هوهجو اهنإف" :لوقي "4 َجِجْسفنُأ ٌمِهْتَمَهَأ

 اهلعجي نأ دري ملو ءاّثقو هلعج امنإف «لاحلا هذه يف ةفئاط ذإ :لاق هنأك ؛لاحلا هذه

 ,0'"'ءادتبالا واو يه امنإو .«فطع واو

 وه يناعملا لهأ دنع "عطقلاف" ١١44: ص «نوتفلا تاحالطصا فاشك يف «يوناهتلا لوقي ( ١١

 داسف ىلإ يدؤي ام ءاهريغ ىلع اهفطعل اًمهوم ىلوألا ىلع ةيناثلا ةلمجلا فطع نوكل ؛'"'لصفلا"

 .عماجلاو بسانتلا بؤجول «نيتلصتم اتناك قلما نأل "اًعطق" :يمس امنإو ؛...ىنعملا

 ."لصتم عطق هنأك هيف لصفلاف .عنامل مهعطقف

 .باتكلا ( ؟) ١/ 5١.

 ) )7:قباسلا ١/7 51".

 ١95. :ةيآ .نارمع لآ :ةروس ( ؟)

 .ة 0/١ «قباسلا ( 5)



 :ريهز نب بعك لوق يفف ءيوحنلا سردلا يف ريثك كلذ ريظنو

 ”ٌليواَتألا ّقإ ْتَرْثَك ْنِإَو ْبِنذُأ ' و ٍةاّمولا ٍِلاَوْفَأِب ُقَدْحْأت ال

 هلوق نأ -اهيحراش دحأ وهو -ماشه نبا ركذي (داعس تناب) هاب

 ةليلج ةدئاف انه ركذ دقو .هيلإ بسن ام اهيف لصنتي وهو «ةيلاح ةلمج (بنذأ ملو)

 ةلمح هنأل كلذو ؛ظفللا ثيح نم الاح نوكي نأ نيعتي (بنذأ ملو) هلوق نأ :يه

 يأرلا ين ءاشنإلا ىلع فطعي ال ربخلاو .ةيئاشنإ ةلمج (ينذخأت ال) هلوقو «ةّيربخ

 .فطعلل ةحلاص نوكت دق ةلمجلا نأ -دوصقملا وه اذهو -ركذ مث .”روهشملا

 نأل ؛ةيلاح ةلمج نوكت نأ بجوي ىنعملا نكلو ءاهيلع اهلبق لماعلا طلستيف

 ) هيلع فطع ولف «ةاشولا لاوقأب ديقم (ينذخأت) نأل ,ىنعملا فالخ فطعلا

 ةيشاحو ؛759/75 :كلام نبال ليهستلا حرشو الا :هناويد يف وهو طيسبلا رحب نم تيبلا (« )

 نبا ةياور يه ( َّيف ترثك نإو) :هلوقو ءالا”” ١/ :داعس تنابل ماشه نبا حرش ىلع يدادغبلا

 فناويد يفو .روكأملا حرشلا ىلع هتيشاح يف يدادغبلا كلذكو 5 :ةديصقلل هحرش يف ماشه

 «قيشر نبال ةدمعلاو ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا ةياور امأ :.( ينع ترثك ولو) يزيربتلا حرشو

 .(َّف ترثك ولو) :يهف

 «يدادغبلا كلذل للع دقو .38/7 :ينغملاو ,"5 ةديصقل ماشه نبا حرش عجاري :داعس تناي ( 1)

 دجوت اهنإ هتبسن نأل ؛كلذك سيل بلطلاو ظفللا اهيكاحي ةصاخ ةبسن هل ربخلا نأ كلذو" :لاق

 يف نيتيسنلا ىدحإ تدقف اذإو .كيرشتلا يضئقي فطعلاو .ةيجراخ ةبسن هل تسيلو .ظفللاب

 هةر :ماشه نبأ حرش ىلع هتيشاح "كيرشت الف جراخلا
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 ببسب لب «ةاشولا لاوقأ ببسب بنذأ مل :ىنعملا نوكيف «ديقلا يف هكراش (بنذأ

 .هنم لصنتلا دارملا امنإو دارملا ريغ وهو بنذلاب فارتعالا اذه نم مزليف رخآ

 :رعاشلا لوقب كلذل ماشه نبا رّظنو

 ”ِتّلش نيجي لقلا يكتم مهفويس اوم ٍلاَجر يدي
 م) هلوق ىلع اًفطع نوكي نأل حلاص هنأ عم لاح (ىلتقلا رثكت لو) هلوقف

 اذهب دسفي ىنعملا نكلو «ناتيربخ نيتلمجلا نأل ؟ةعانص (مهفويس اوميشي

 مل :يأ ءمهفويس اوميشي مل مهنأب لاجرلا فصو نوكيس ىنعملا نأل ؛فطعلا

 هتدجو هتلمأت ول اذهو «لست نيح اهب ىلتقلا رثكت مل مهأبو ءاهدامغأ نم اهولسي

 اهب ترثك نأ دعب الإ مهفويس اودمغي مل :ىنعملاق ”.حدملا دارأ رغاقلاو اند

 نالوقلاو "' «ىلتقلا اهب ترثك دقو الإ مهفويس اولسي مل دارأ :نورخآ لاقو «ىلنقلا

 اذإ الإ حصي ال نينعملا الكو” دادضألا نم -ا ومشي :يأ -هنأل ؛ناحيحص اًعيمج

 وواولا هذه فصو يف ئطخن نيح اننأكو .فطعلا ال لاخلا واو "واولا" تناك

 حرشو لال ٠ /7 :كلام نبال ليهستلا حرشو ©«: 0 :هتاويد يف قدزرفلل ليوطلا نم تيبلأ )١(

 لاقو .501 / :بيجملا بيرقلا حتفو ال5 /7 :ينغملاو «1797/17 :شيعي نبال لصفملا

 ."يعباتلا ةبينق نب ناهيلسل ةبوسنم تايبأ عم انأ هتيأرو" :-770 /7 :هتيشاح يف- يدادغبلا

 :روكذملا حرشلا لع يدادغبلا ةيشاحو «,8هص :ماشه نبال .داعس تناب ةديصق حرش ) ف

 ال ا

 /١81 /7 ؛ييشر نبال «ةدمعلا ()



 يف صخرتلاو ءضيقنلا ىلإ هانريصو نيتيبلا يف ىنعملا انبلق دق نوكن ءاهتلالد نايبو
 .ةلمجلا لخاد ملكلا نيب تاقالعلل ده كلذ

 ءاهتاهاجتاو اهتكرح ةعباتمو .لمجلا يناعم يف نهذلا لامعإ نم دبال اذكهو
 يف اًلوضف سيل وحنلا نأ :نادكؤي هلبق امو طباضلا اذهو.مالكلا اهب حصي يتلا

 ال .هتاقالع مهف نم ولخي نيح هليلحت نإ لب -ضعبلا يعدي امك -صنلا ليلحت
 .حيحصلا مهفلا ىلع تاق نوكي

 ا 1 أ

 ىلع نالماع دراوتي الف" '"دحاو لومعم ىلع نيلماع طلست زوجي ال" ه

 "لوصألا يف هداسف ىلع لولدم .دحاو رثأ ىلع نيرثؤم عامتجا نأل ؛دحاو لومعم

 يضفي ال يك ؛هيلع رخآ لماع لوخدل اًنيهم نوكي الأ لماعلا قح'' ناك مث نمو
 ذإ ؛ىنعملا داسف ىلإ يدؤي اذه نأل ”'الصأو اقع ليحتسملا لسلستلا ىلإ رمألا

 .رخآألل رياغم ىنعمل هب اًقلعتمو هل اًعبات لومعملا بلطي نيلماعلا نم لك

 :نيرمأ طباضلا اذه ىلع ةاحنلا ىنب دقو

 نيالا لزساللا مسرشامو 3/3١ .ةضؤكيلا ؛حيرشو !٠ غم ص «ليهسلل ركفلا جئاتن :رظني ( ١

 ىلع يولطغبللاةييشطجو رام ذكر هد.ةقفرخياو رع 3 7/7 .رئاظنلاو هايشألاو 214/١ ءروفصع

 .9/55و 15/7 ؛داعس ثناب

 نذل ١



 نإ ؟نافن كل اديف رات ةنوةارقل است ديمو مغ نمكالل نإل لاق نق كوق داو 803 د

 ىنفللو بط اطمن )نه نإ !0افم قل ةل رفق هظةباتلا يف نالماع اًعم هلماعو عوبتملا

 ىحنلا مدن هبي !ديلاب انهن ةر ءعلؤيلإ ة.لزمشل از ةالحاضقم ظالعلا»

 يف الغرثلا رمت رجلا ةركقلا' هللا ىلا ةلق لكايأل "و انننا“؟ كتاب(. ا

 مهزاهلم هه ضقالتلا >يفا حط عهلصخ رون“ يذلا :ءريظنشلاو ديرما

 نملك قا ؤلمغا ذم اهتقوومكحأ يتلا ةيبارعإلا دعاوقلا ماظنو «يرظنلا
 :طباوضلا هذه نمو برعلا مالاك يراجت'نم اهوطبنتسا يتلا مهطباوض

 :ةءاصضتقالا/ ©: +

 ناك اذإ الإ :ةدحاو:لانخيق نافلتخم ”قالماعت ديف -لهعُي أل حالا مئْسالا *«-

 ٠ .".نفازيغررخألاو ءاذئاز امهدخلأ»

 :نيفلتخ نينقوو ,نيلاحت يفالإاعوقمايوطنما مسالا نوكي نا وكتب ال« ٠

 0 «لعاف رغب لعقلا نوكي الو «لؤعفم'ريغب نوكي دق لعفلا »

 .اًرمضم ناك اًرهظم

 .ريسفتلا ةطيرش ىلع مسالا ركذ لبق ثدحي رامضإلا ٠

 ."”مكحلا يف هارجم راجو ءرهظملا ةلزنمب رمضملا ٠

 )١ ( «رئاظنلاو هابشألا :رظني 751/١؟.
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 :هيف لاق عزانتلا نع هثيدح يف رهاقلادبع مامإلا ئدابملا هذه لمحأ دقو

 يضتقي :امهدحأ :نالعف هيف للا دبع تمركأو ينمركأ :كلوق نأ ملعا"

 اًلعاف يضتقي :يناثلاو .ملكتملا ريمض وهو هلعاف هذخأل ؛"تمركأ" وهو ابوصنم

 وهو .دحاو مسا الإ انه سيلو.ءايلا وهو لوعفملا ذخأ دق هنأل ؛"ينمركأ" وهو

 لامعإ زوجي الف .امهدحأ وأ هيف امهنم دحاو لك لمعي نأ نم ولخي الف ."'هللادبع"

 نكمي الو .ةدحاو لاح يف نالماع هيف لمعي ال دحاولا مسالا ذإ ؛امهنم دحاو لك

 ,يناثلا مسقلا يقب لوألا مسقلا دسف اذإو.نيتقو يف الإ اًعوفرمو اًبوصنم نوكي نأ

 "تمركأ"' وهو مسالا ىلإ امهبرقأ لمعلاب نيلعفلا ىلوأف .امهدحأ لمعي نأ وهو

 :تلق كنأكف .هرسفي يناثلا نأل ؛الِعاف ينم ركأل رمضتو ''هللادبع'' هب بصنتف

 لعافلا نإ :لاق نم امأو .هيلع يناثلا ليلدل لوألا ترمضأ مث هللا دبع ينم ركأ

 هنإ :لاقي نأ «ءلعاف نم هل دبال لعفلا نأ لجأل ؛رهاظلا كرت دقف .فوذحم انه

 رهظملا ةلزنمب رمضملا ذإ ؛”فوذحم هنإ لاقي نم ىلوأ ريسفتلا ةطيرش ىلع رمضم

يل فوذحنملاو .مكحلا يف هارجم راجو
 .*"كلذك نس

 نيلعافلا" باب يف ةرهاظلا هذه نع هيوبيس ثيدح ل ةثوثبم اهارت اهلك ئدابملا هذهو ( )١

 باتكلا :رظني "كلذ وحن ناك امو هب لعفي يذلا لثم هلعافب لعفي امهنم دحاو لك :نيلوعفملاو

 ال عا

 :يأ ءلصألا ىلع ءانب وه اهنإ ءعزاتتلا دنع يناثلا وأ .لوألا لامعإ .بابلا اذه يف ةاحنلا مالك ( ؟)

 نع فشكلاو «ةرابعلا ءاتب يف ةيوحنلا ةيصوصخلا ليلحت دنع مهارن اننكلو مالكلا لصأ

 ليرنإلا



 ليلحت كلذ نمو .هضرغو .ملكتملا دصق ىلع لمعلا نونبي «ىنعملا ءادأ يف اهتميقو ءاهرس

 :(فيفخلا نم)يرتحبلا تيبل ءرهاقلادبع

 الثم مراكملاو دجملاو دد ؤسلا يف كل دجن ملف انبلط دق

 يذلا يناثلا لعفلا لمعأ رعاشلا نكلو .هدجن ملف اًلثم كل انبلط دق :لصألا نأ رهاقلادبع ركذي ذإ

 ؛لوألا لعفلا لوعفم فذحو '"'الئم" وه يذلا لوعفملا ظفل ين" دجن ملف "دوجولا يفن وه

 )ةفيلخ حدمي هنأل ؛هحودمم لثم دوجو يفن وه هدوصقم نأل اذه ىلإ أجل ؛نإو ؛هيلع يناثلا ةلالدل

 هلوقو .هقاقحتساو هدرفت ركذي نأ ماقملا اذه ىضتقمو «ةفالخلا يف عزانُي (زتعملا نب هللادبع

 «يناثلا لعفلا لامعإ ناك مث نمو ؛لثملا دوجو يفن وه يذلا لصألا اذهل ءاطوو ةمدقم "'انبلط''

 اًلثم دجملاو ددؤسلا يف كل انبلط دق'' :لاق هنأ ولف .كلذك ناك اذإو ''ىلوأ ىنعملا سأر وه يذلا

 ظفل حيرص ىلع دوجولا يفن عقوي نأ كرت دق نوكي ناكل -لوألا لامعإب :يأ- '"'هدجن ملف

 ء١ "اص .زاجعإلا لئالد ''اًدبأ حيرصتلا غلبم ةيانكلا غلبت نلو .هريمض ىلع هعقواو "لثملا"

 ؛يناجرجلا رهاقلادبع يباتك ىلإ لخدم :يف .,كلذ ىلع ىسوم وبأ دمحم .د انخيش قيلعت رظنيو

 اًقلعم .لوقي .كلذ ىنعملا ىضتقا اذإ لوألا لامعإ ىري هسفن هيوبيس نأ كلذ دكؤيو 4١ - ص

 ش :(ليوطلا نم)س يقلا ئرما تيب ىلع

 لالا َنِ ليل ءْبْلطأ َمَو ءٍناَمَك ٍةَميِعَم ىتذَأل ىعشأ ام نأ وَ
 (ليلقنا) لعجو '"كلملا'' هدنع بولطملا ناك اهنإو ءاًبولطم (ليلقلا) لعجي مل هنأل (ٌليلق) عفر اهنإ "'

 يناثلا لمعي ملو "ينافك" لوألا لمعأ هنأ نيأ "ىنعملا دسف بصنو كلذ دري مل ولو ءاّياك

 4/١(. باتكلا "بلطأ"

 ااا ا ص بصتقملا( ؛)



 وحنلا اهيف مدق يتلا باوبألا نم نيثدحملا ضعب دنع بابلا اذه ناك اذإو

 هلاطبإ حارتقا مهضعبل كلذ نيزو «"اّيوحن ةلوبقم ريغ تابيكرت يبرعلا
 روصت يتلا باوبألا ىوقأ نم" هارأ كلذ نم سكعلا ىلع يننإف ؛هحارطاو

 نع ةاحنلا هب لغتشا يذلا يرظنلا زاهجلا روصق مدعو .يوغللا ماظنلا ةنورم

 .””هغالبإو هلصاوت يف ملكتملا هلمعتسي ام لكب ءافيإلا

 ا جا

 (١ ( .يحجارلا هدبع .د .؛ثيدحلا سردلاو يبرعلا وحنلا :رظني صل8ة١.

 ةص «يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ (؟)  .0١ص .باطخلا ليلحت لوصأ :رظنيو 785-786.

 1ظ6



 ىلماعلا عاطقنالا :اًسداس

 وأ "عطقلا" حلطصم .يوحنلا سردلا يف "طلستلا" حلطصم لباقيو ءاذه

 .هيف هريثأت مدعل ؛هيلع طلستي الف هدعب اع لماعلا عطق :هب ىنعيو ."عاطقنالا"

 :يوحنلا سردلا يف حلطصملا اذه رهاظم زربأ نمو

 هيلع مدقتي نأ زوجي ال ذإ ؛مالكلا ردص تاودألا نم هل امع ةاحنلا ثيدح (أ)

 طلست ىلإ يدؤي كلذ نأل ؛يناعملا نم ىنعم اهمامت نم وه يتلا ةلمجلا يف ثدحي ام

 ضقانتلا ىلإ -ةلاحم ال -ىضقي اذهو «"دحاو لومعم ىلع نيفلتخم نيينعم

 :ثيحب "يلماعلا عاطقنالا"ب ةرادصلا تاودأ تصتخا مث نمو .".ةلاحإلاو

 .اهلبق ام اهيف لمعي ال »

 .اهدعب |يف اهلبق ام لمعي الو »

 .اهلبق ايف اهدعب ام لمعي الو »

 ."اهيلع اهدعب ام مدقتيالو »

 ام بلطي (ب -مالكلا ردص هلام يهو -طرشلا تاودأ تقبس اذإ اذهو

 ءامسألا هيف نوكت ام باب اذه" :هيوبيس لوقي ءاهيف ءازجلا ىنعم بهذ ءاهدعب

 رظني ءمسالا نم ءزجلا ةلزنم هيلع تلخد امئ اهزنتل ؛رجلا فورح ماهفتسالا يف لمع اهنإو ( (١

 .197 7/7 «رئاظنلاو هابشألا

 ١ 5١. ص «يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم ( ؟)

 1١18. ص ءطيسبلاو 771/7 ءجارسلا نبال لوصألا :رظني ()



 ينيتأي نم ناكو هينآ ينيتأي نم نإ :كلوق كلذو ءيذلا ةلزنمب اهب ىزاجي ينلا

 عدت نأ غسي ملو ءنإو ناك تلمعأ كنأل ؛انهاه نع ءازجلا تبهذأ امنإو .. .هينآ

 نم نكي ملو «ءازجلا بهذ نهتلمعأ املف .ءيش يف اهلمعت ال ةقلعم ههابشأو ناك

 ...الاحم ناك ىتم َّنِإو نإ َّنإ :ديرت (ىتم)و (َّنإ)ب تئج ول كنأ ىرت الأ .هعضاوم

 .""هتأن انتأي نم هنإ :كلوق كلذ نمف .تيزاج ءيشب فورحلا هذه تلغش نإف

 الو ؛لمعم لعف اهلبق عقي الف ءمالكلا ردص اهل اهتاوخأو (َّنإ) نأ نايب فو

 نأ اهلبق ام عنمت فورح ا هذه لكو" :يليهسلا لوقي «(الحم ال ءاظفل :يأ) يغلم

 .دحاو مسا ين نالماع عمتجي ال هنألف ظفللا امأ ,ىنعم وأ اًظفل اهدعب |هيف لمعي

 اذه ينرس :يأ "مئاق ديز ينرس" :لوقت الف «قنعملا امأو.لماوع فورحلا هذهو

 يناعملا هذه نأل ...ثيدحلا اذه تهرك :يأ "مئاق ديز تهرك" :الو .ثيدحلا

 .””يغلم الو ؛لمعم لعف اهلبق عقي الف مالكلا ردص اه نوكي نأ يغبني

 اهتلمج تناك اذإف «(نإ) ةزمه يف رسكلاو حتفلا طباوض نع مهثيدح (ب)

 تناك اذإو.طابترالا كلذ نع بارعإلل ؛ةزمهلا حتف بجو اهلبق |مب اًيلماع ةطبترم

 ىرخأ ةلمج يف ةجمدم نكت ملف ءلماع رثأ اهيلإ دتمي ال :يأ) اًيلماع ةعطقنم

 نيتاه ىلإو «(نإ) ةزمه رسكب عاطقنالا اذه نع بارعإلا بجو (اهتدئافب تلقتساو

 رخآلا نأل ؛لجعم هنأ مث بهاذ هنأ تفرع دق :لوقت" :هلوقب هيوبيس ريشي «نيتلاحلا

 .الاك الا ١/ ءباتكلا( )١

 .7 45 ص ءركفلا جئاتن ( )

1١7 



 مث ءبهاذ هنأ تفرع دق :لوقتو -اًيلماع هب طبترم يأ -"تفرع'' يف لوألا كيرش

 لعبت ملو -اهلبق امع اًيلماع ةعطقنم :يأ -(ينإ) تأدتبا كنأل ؛لجعم هنأ كربخأ ينإ

 .””تفرع ىلع مالكلا

 هل ام (َّنأ) ءانتسا ةلع نع هثيدح ءانثأ يف ليهسلا -ةقدب- هحضوي ام اذهو

 يذلا -ىنعملا ديرجتب اًراعشإ اهيف رسكلا ناك اهتزمه ترسك نإف" :لوقيف .ددصلا

 قرف ةحوتفملاو ةروسكملا نيب سيلف ءاهانعم يف لمعلل ةلمجلا ةئطوت نع -ديكأتلا وه
 ءاهانعم يف اهلبق يذلا لعفلا لمعي نأل ؛ةلمجلا ةئطوت اودارأ اذإ مهنأ الإ «ىنعملا يف

 نأو ءاهلبق امع ةلمجلا عطق اودرأ اذإو «ةزمه ا اوحتف ثيدحلا ىنعم يف اهوريصي نأو

 اونذؤيل ؛ةزمهلا اورسك «ينمتلاو يجرتلا ىلع مهدامتعا ديكوتلا ىلع اودمتعي

 ىنعم هنأل ؛مالكلا ردص ديكوتلا اولعج دق مهمأو ءاهلبق امع عاطقنالاو ءادتبالاب

 هنأل ؛ىلوأ نطوملا اذهب رسكلا ناكو.هريغ لثم ةدئافلا يف نكي مل نإو «يناعملا رئاسك

 دعب ءاج امب ىلوأ حتفلاو .هب مالكلا ردصيو 1 دمتعي ام ىلوأ لقثلاو ,حتفلا نم لقثأ

 يلت دق ةحوتفملا (َّنَأ) نأ عم .هحامجو هطاشن ناوفنع يف سيل ملكتملا نأو .هتفنلل مالك

 .”"لقثلا ىلاوتل ترسك ولف .كنأ ٌتملعو .كنأبو «كنأل :كلوق نم رسكلاو مضلا
 نك طن 3

 )١( .باتكلا #/ 1717.

 ص ءركفلا جئاتن ( ؟) 45 .
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 نمف ؛”اه لحم ال يتلاو .بارعإلا نم لحم ان يتلا لمجلا نع مهثيدح (ج)
 لمجلا" نأو ""لمجلا ال تادرفملا يف نوكي اهنإ لمعلا" نأ :ةاحنلا ئدابم

 يذلا مالكلا نأ كلذ ؛”"تادرفملا بارعإلا لحم اهننإو «بارعإلل لحم تسيل

 لمعلا وه ىقبي ام نكلو ."اًيظفل اًلمع الو اًريثأت لبقي ال ضعب يف هضعب لمع
 :نيعون ىلإ لمجلا اومسق مث نمو ؛ىنعملاو لحملا يف

 وأ ةرشابملا قيرط نع هريغب اًيلماع طبترم :يأ .بارعإلا نم لحم هل عون

 درفملاك ةيوحن ةفيظوو ةيبيكرت لاح -عونلا اذه يف -ةلمجلل نوكتف .ةيعبتلا

 ىلع ينبم مسا عضوم وأ ءأدتبم مسا عضوم يف نوكتف .هب لوؤتو هيلع لمحت

 ةملكو ةملك نيب ةطبارو ةجيشو :ينعي يبارعإلا لحملا" :ىسوم وبأ دمحم .د انخيش لوقي ( )١

 .لعافلاو لعفلاو .دكؤملاو ديكوتلاو .هنم لدبملاو لدبلاو .فوسصصوملاو ةفصلا نيب يتلا ةطبارلاك

 اهضعب اًكسمب تاملكلا اهيف دجت :ىبرق جئاشوو ؛تاقالعو طباور هذه لك .ربخلاو أدتبملاو
 ؛هانعم ضاغو :مالكلا دراشت الإو .يرورض كاسمإلا اذه .,كاسمإلا هوجو نم هجو ىلع ضعبب

 طانم دانسإلاو .دانسإلا يه اهنأل ؛مهدصاقمو .نيملكتلا ضا رغأ يه طباورلا هذه نأل

 دسجلا اذه محتقي يذلا ءبيرغلا يوغللا دسجلا وه .بارعإلا نم هل لحم ال يذلاو .ةدئافلا

 .يغالبلا سردلا لوصأ يف تاعجارم "مهضارغأو سانلا دصاقمب ضبانلاو .لصاوتملا يحلا

 .١؟ةص

 .5 ١ص .فاصنإلاو ؛ 6/7 يلع يبأل رعشلا باتك :رظني ( ؟)

 .0 ؛ ١ص ؛طيسبلا ( )

 1١//4377. .باتكلا :رظني ( )
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 مساي ةلوؤملا لمجلا ددع غلبتو .بوصنم وأ رورجم مسا عضوم يف وأ ءأدتبم

 :يه «عاونأ ةعست ,ماشه نبا دنع«"لحم هل درفم

 .ربخلا عقوم ةعقاولا ةلمجلا )١(

 .لاحلا عقوم ةعقاولا ةلمجلا (1)

 .لوعفملا عقوم ةعقاولا ةلمجلا (")

 .هيلإ فاضملا عقوم ةعقاولا ةلمجلا (4)

 .مزاج طرشل اًباوج اذإو ءافلاب ةنرتقملا ةلمجلا (0)

 .درفمل ةعباتلا ةلمجلا (5)

 .لحم اه ةلمجل ةعباتلا ةلمجلا (0)

 ش .ةانثتسملا ةلمجلا (8)

 ."اهيلإ دنسملا ةلمجلا ()

 .هريغب اًيلماع طبتري ال :يأ «”لصألا وهو بارعإلا نم هل لحم ال عونو »

 مدع'' :هب دارملاو ءاهلبق لماوعلا نع ةعطقنم نوكت ذئنيحو .درفمب لوؤت ال ذإ

 كبس ةيلمع ىلع هلمح زوجي ال "هلمم لحتو هرفملاب لوؤت لحم اهل يتلا ةلمجلا نإ" :ةاحنلا لوقو ( )١

 -هعقي اًعقوم تعقو ابمأ هب دارملا امنإو .ضعب يف اهتانوكم ضعب جامدإ قيرط نع ةلمج نم درفم

 .هلحم لحت نأ زاج اذهو درفملا -الصأ

 . اهدعب امو 7/7 ينغملا :رظني ( ؟)

 .7/8 /؟ «نايح يبأل .برضلا فاشتراو ,١8ص ؛يكاكسلل «مولعلا حاتفم :رظني (7)



 ...كلذ ريغب ىنعم عابتالا رضياالو «ةيلاح وأ ,رابخإ وأ .عابتاب ءيعانصلا قلعتلا

 :ماشه نبا دنع عبس يهو ”"بارعإلا ةيلحم مزلتسي ال ىنعم طابترالاف

 .ةفنأتسملا وأ ةيئادتبالا ةلمحلا )١(

 .نيئيش نيب ةضرتعملا ةلمحلا )

 .ةيريسفتلا ةلمجلا (9)

 .مسقلا باوج ةلمج (4)

 .طرشلا باوج ةلمح (5)

 .لوصوم فرح وأ مسال ةلص ةعقاولا ةلمجلا (5)

 ."هل لحم ال مل ةعباتلا ةلمجلا (0)

 حصي ةلمج لك" :مهوق «لمجلا نم نيعونلا نيذه نيب ةقرفتلا يف طباضلاو

 اذه يضرلا حرشيو ”"بارعإلا نم عضوم ةلمجلا كلتلف ءاهماقم درفملا عوقو

 الو” :لوقيف - لمجلا نم بارعإلا نم هل لجم ال امو « لحم هل ام ةفرعم يف - طباضلا

 اهل ناك امنإ ةلمجلا نإو .مهضعب مهفي (ى .درفملا وه عضاوملا هذه يف لصألا نإ لوقن

 )١ ( :ينغملا ىلع ريمألا ةيشاح 57/7 .

 ناهث ءالاثم نيرشع ىلإ نيفتصلا يف لمجلا نايح وبأ مسق دقو ... اهدعب امو 57/7 ؛قباسلا ( ؟)

 - 9/6/7 فاشترالا :رظني ءاط لحم ال ةرشع اتتثاو يبارعإلا همكحو درفملا مسالا لحم اه

1 

 .598 /7 «يضرلل ؛ةيفاكلا حرش (*)
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 تاذ ةلمجلا نوك يف يفكي لب «ناهرب الب ىوعد كلذ نأل ؛درفملا عرف اهنوكل لحم

 .*"ةروكذملا عضاوملا يف امك كانه درفملا عوقو حصي اعقوم اهعوقو لحم

 ان د

 فرح ةفص ذإ «فطعلا فورح يف فانئتسالاو عطقلا ىنعم نع مهثيدح (د)

 ام يناثلاب تدرأ اذإ اذه .هلبق ام بارعإ يف لعفلا وأ مسالا كرشي نأ فطعلا

 يف هكرشت ملف «هنع هتعطق لوألا ىنعم نع اًجراخ يناثلا ناك اذإف ؛لوألاب تدرأ

 ذإ ؛نكلو الو لب :ريغ يف -بارعإلا يف هقفاول ىنعملا يف هقفاو ول هنأل ؛هبارعإ

 ةقفاوم درت مل تنأو -بسحف (يبارعإلا عابتالا) ظفللا يف كيرشتلا ديفت اهنإ

 نأ :مهدنع هطباضو .هنع بارعإلا يف هعطق بجوف ىنعملا يف لوألل يناثلا

 وأ بوصنم عراضم وأ ؛رمأ هلبقو ؛عوفرم عراضم ىلع" فطعلا فرح لخدي
 دعب يتلا ةلمجلا نأ يعديف ,فطعلا حصي ال هنأ لاحلا رهاظ يف ىريف ؛موزجم

 يف دارملا كلذكو «كلذب ءافلا يمسيو :بارعإلا نم اه لحم ال «ةيفانئتسا ءافلا

 .””فانئتسالل واولا :مهوق

 يذلا لوألا نم رخآلا عاطقناو ءْنأ ين لعفلا كارتشا باب) يف هيوبيس لوقي

 :كلوق كلذو .وأو ؛مثو ءءافلاو ءواولا :كرشت يتلا فورحلاف" :(ْنأ هيف لمع

 انيتأت نأ ديرأ"و "ّنسحتو كلذ لعفت نأ ديرأ"و "ينثدحت مث ينيتأت نأ ذيرأ"

 .اهسفن ةحفصلا «قباسلا ( !)

 ,الا"ه /؟ .داعس تناب ىلع يدادغبلا ةيشاح ( ؟)

 ننسي



 مث ينبتأت نأ ديرأ" :تلق ولو "ّتكست وأ ليمجب قطنت نأ ديرأ"و "انعيابتف

 هذه عيمج يف عفرلا زوجيو .ينّثدحت مث كنايتإ ديرأ :تلق كنأك ناجح 1

 ةرت ل "' ينمثشتف ينينأت نأ ديرأ" :لوقتو ...لاثملا اذه ىلع كرشت يتلا فورحلا

 مث نمف ؛همالك ىنعم اذه .ءينتمتش كنايتإ تدرأ املك :لاق هنكلو «ةميتشلا

 .”"(ْنأ) نم عطقنا

 نم لوألاب تدرأ ام يناثلاب تدرأ اذإ كنأ ملعا" :لوقيف «كلذ دربملا حضويو

 ٌبرضتف موقت نأ ديرأ" :لوقت : .هيلع اًقوسنم الإ نكي مل .فرحلا ىلع ءارجإلا

 نق 'ىتف اي ثدحتت مث سلجت نأ ديرأ"و "ينّمركتو ينيتأت نأ ديرأ"و "اًديز

 ديرأ"' :كلوق كلذو ءافنأتسم اعوطقم ناك لوألا ىنعم نع اًجراخ يناثلا ناك

 دري مل هنأ ىنعملاف "؟هليهتف اًديز مركت نأ ديرأ"و "؟ينع ٌدعقتف ينيتأت نأ

 "'هئيمت تنأ اذإف اًّديز مركت نأ ديرأ" :ليثمتلا يف هنأكف ماركإلا دارأ امنإو «ةناهإلا

 0" ع دعقت تنأ اذإف ينيتأت نأ ديرأ امنإ"و

 «ىنعملا يف هلبق ام عم هدعب ام كرشي نأ امإ فطعلا فرح نأ :كلذ ىنعمو

 هكرشي الف «ىنعملا يف لوألا نع اجراخ يناثلا نوكي نأ امإو ءبارعإلا يف اقفتيف

 .هث ع ؛باتكلا ( (١

 87/9 :بضتقملا ( ؟)
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 لوقي ءاقانثتساو اًعطق بارعإلا يف لوألل اًلاخم يناثلا نوكي لب «”بارعإلا يف

 .امهدعب ام عفتري ناواو :واولا ماسقأ نم ثلاثلاو يناثلاو'"' :ماشه نبا

 لكانالا وحنو "”"'ِماَحْرَْلا يف ٌرِقُنَو دو كل ل" وحن :تفاكنالا واو ةاعانحإ

 3 يراقملل لل لاب ا وستر علو جربف ىلا "ترشتو كعملا

 مهرديو رديو منال ه خو كس تناك ول ذإ ""'هللا ُمُك ا ارق وحنو ءاضيأ عفر نميف واس قس < 2

 اك "ردي" مرو "تاق ومو مزجنا وأ بسن ةنالو "'رقن 1! هميل؟ صتنال 1 !اواو

 دعا اجرا لدرتشا فم بلل كرولا

 امنإو «ةقيقح ىنعملا يف ةكراشملا كلذ زواجتي الو «طقف اًبارعإ فطعلا يف كيرشتلا دجوي دقو ( )١

 ءاههنيب يزاجملا كارتشالا غوس امم «لماعلا يف ءاّدج نابراقتم نيفطاعتملا نأ نايبل ؛فطعلاب ىتؤي

 املق ذإ ؛اًبيرغو اًردان ناك نإو «ةغللا ةفارط نم اذهو .دحاو امهيف لعفلا نأ كيلإ ليخي ىتح

 -هلوق يف رجلا ةءارق هنمو «ىنعملا يف هيلع طلستي ال لماعل لومعم - ةيوحنلا ةعانصلا يف-دجوي

 نيب نم لجرألا"' :يرشخمزلا لاق «[5 :ةبآ ةدئاملا ةروس] 4 ْمُكَلُجَرَأَو ْحُكسيوُءُري اوُحَسْمآَو ) -ىلاعت

 فطعف ؛هنع مومذملا فارسإلا ةنظم تناكف ءاهيلع ءاملا بصب لسغت .ةلوسغملا ةثالثلا ءاضعألا

 ليقو ءاهيلع ءاملا بص يف داصتقالا بوجو ىلع هبنيل نكلو ءحسمتل ال .حوسمملا ثلاثلا ىلع

 يف ةباغ هل رصحي مل حسملا نأل ؛ةحوسمن اهبسحي ناظ نظل ةطامإ ؛ةياغلاب ءيجف "'ِنْيبْعَكْلا ّلِإ"

 .ءيشلا ىلع ءيشلا فطعي دق" :مهطباض هيلإ ريشي ام اذهو 774 /7 .فاشكلا ''ةعيرشلا

 .1 ١ص «فاصنإلا '"فلتخم اههيف ىنعملاو

 )١( :ةيآ ,جحلا :ةروس 5.

 ١85. :ةيآ «فارعألا :ةروس ()

 .7/07 :ةيآ قرقبلا :ةروس ( :4)
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 " ٌدصْفَيَو َروُجي الن أ هتّيضك 2 ىَصَق اذ اًموَي ّىتألا مَكَلا لَع

 .ضقانتلا مزليف .ىفنلا يف اًكيرش هلعجي فطعلا نأل ؛فانئتسالل نيعتم اذهو

 يتبوقعل ٌككرت عمتجيل ىنعملا ناك بصن ول هنأل "ٌدوعأ الو ينعد'' :مهوق كلذكو

 ديقت اذإف ؛لاحلا يف وه !منإ ةبوقعلا كرتل هبلط نأل ؛لطاب اذهو .هنع يناهنت امل يكرتو

 .""بدؤملا ضرغ لصحي مل لاحلاب هنع يهنملا كرت

 :(فانئتسالاو عطقلا) :ىنعم ريرحت

 يف (فانئتسالاو عطقلا) حلطصملا اذهل نأ ءانه ررحي نأ يغبني اممو ءاذه

 * :ةاحنلا دنع نيينعم .فطعلا فورح

 هل هكارشإ مدعو لوألا نع يناثلا عطق هب دارملا نوكي نأ «ريثكلا وهو :امهدحأ

 حرش ىفو 51/9 «ميكحلادبع نب نمح رلادبعل هبسنو هيوبيس دهاوش نم وهو ليوطلا نم تيبلا )١(

 «ةنازخلا يف يدادغبلا لاق يبلغتلا ماحللا يبأ ل هبسن هنأ 217١/7 «يناريسلا نبال هدهاوش

 يف ورمع وبأ اهدروأ ؛ىبلغتلا ماحللا ىبأل اًنيِب رشع ةعست اهتدع ةديصق نم تيبلاو" 00/8

 -يف تيبلاو "اهعبار وه تايبأ سمح اهنم دروأف مامث وبأ اهبختناو ؛هل بلغت راعشأ

 ىلع يضرلا حرشو 78/9 شيعي نباو 141/7 ءريمختلاو ٠ 5١/5 159 /؛بستحملا-

 بوصتساو دصق ناسللا يف روظنم نبا هدروأو “٠ /7 «ريمألا ةيشاحب ينغملاو ءال 4 /4 :ةيفاكلا

 .ىبلغتلا ماحللا وبأ ل هتيسن

 )١ ( /؟ ءينغملا .



 ءاطاصتاو ءضعبب اهضعب" لمجلا طبر .هتدئافو "لمجلا فطع نم لب تادرفملا

 ىرخأ ةلمج يف ذخألاو ,ىلوألا نم ةيناثلا ةلمجلا عطق دري مل ملكتملا نأب ناذيإلاو

 نم -ةعانص -ةيبنجأ ةيناثلا ةلمجلا تناك اذإ كلذو .ءيش يف ىلوألا نم تسيل

 اهطبرل واولا نم دب نكي ملف ءاهب -ىنعم -اهاصتا ديرأو ءاهب ةسبتلم ريغ :ىلوألا

 هلبقو ؛عوفرم عراضم ىلع" فطعلا فرح لخدي نأ :مهدنع هطباضو "اهب

 .فطعلا حصي ال هنأ لاحلا رهاظ يف ىريف ؛موزجم وأ بوصنم عراضم وأ ؛رمأ

 ءاغلا يمسيو ؛بارعإلا نم اهل لحم ال «ةيفانئتسا ءافلا دعب يتلا ةلمجلا نأ يعديف

 .”"فانئتسالل واولا :مهوق يف دارملا كلذكو «كلذب

 «مالكلا ءادتبا :ىنعم ىلع (فانئتسالاو عطقلا) حلطصم نوقلطي دق :|هيناثو

 يف كارتشا ةمث سيل ذإ ؛”اًيلماع ةدئازلا مكح يف يهف ءاقلطم هلبق امع هعاطقناو

 وه لب «هلبق اهب اًيلماع طبترم ريغ وهف «لمخلا وأ ,تادرفملا ليبق نم يبارعإ مكح

 الإ ٍءاوتسا ىلع فطعلا عقي الو" :دربملا لوقي ؛لمجلا نيب طبرلا نم صاخ عون

 لكو .هتدرأ ىتم زئاج كلذف «لوألا مالكلا ىنعم ريغ ىلع يناثلا مالكلا لعجت نأ

 ةلمج تناك نإو :يأ) اهنم نكت مل نإو ٌرئاج اهيلع اهفطعف ٌةلمج اهدعب ةلمج

 )١( ءشيعي نبال ءلصفملا حرش 7/ 0.

 .ا/ا 0 /؟ :داعس تناب ىلع يدادغبلا ةيشاح (7)

 باهشلا ةيشاحو 77 /1 ؛ينغملا ىلع ريمألا ةيشاحو 5417 /7 «يضرلل ؛ةيفاكلا حرش :رظني (

 .44- 47 /4 :يواضيبلا ىلع



 .مئاق كوخأو .هللادبع قلطناو .ديز ينءاج'"' :وحن (اهلبق امع ةينغتسم «ةلقتسم

 ةصقلا فطع''ب نييغالبلا دنع فرعي ام وهو .""'اذ ىلع اذهف .كنآ ينتأت نإو

 ةقوسم لمج مض" :هتدئافو .واولاب -روهمجلا دنع- صاخ وهو '"ةصقلا ىلع

 ةبسانملا هطرشو .عومجملا فطعلاب دوصقملاو .رخآل ةقوسم ىرخأ ىلإ ضرغل

 ,70””نيضرغلا نيب

 :يلي ام نيلامعتسالا نيذه مهدنع لمعتسي حلطصملا اذه نأ ىلع ليلدلاو

 .77/9 7/7 .بضتقملا( )

 .7//77 ؛لوطملا ىلع ديسلا ةيشاح :رظني ( )

 دنع '"فانئتسالا واو'"' نأ نم .ىسوم وبأ دمحم دمحم .د انخيش هيلإ بهذ ام فلاخأ اذببو ( 7)

 .بيكارتلا تالالد :رظني .نيرسفملا دنع "ةصق ىلع ةصق فطعت يتلا واولا'" يه ةاحنلا

 اهينعي يتلا يه امهنم ةيناثلا .ناعون مهدنع "فانئتسالا واو" لب «ميمعت اذه يف ذإ ؛"”اكص

 يناثلا عونلا نوكي نأ هيفن نم يرضخلا نيمألا دمحم .د انخيش هيلإ بهذ ام فلاخأ امك .نورسفملا

 نم نودصفقب مهمأب كلذ اًللعم ,نويوحنلا هدصقي ام "ةصقلا فطع" فانئتسالا نم

 وأ بوصنم عراضم وأ .رمأب قوبسملا :عوفرملا عراضملا لعفلا فطع يف ناك ام 'فانئتسالا"

 اذهف ,*75-38الص ههاروتكدلل هتحورطأ «ٍنآرقلا مظنلا ين اهعقاومو واولا :رظني .موزجم

 لعلو «نيينعملاب مدختسي مهدنع ''قانئتسالا"ف .نيبوحنلا لاوقأ نم هتركذ ام هيفني . صيصخت

 :لاق مث ءنيرسفملا دنع واولا هذه نطاوم نم ريثكل ضرعت نأ دعب انخيش ةريح يفني ام اذه يف

 نم امهريغ هلعج واولاب فانئتسا هنع .دوعسلا وبأو لمجلا لاق ام اًريثك نأ ىلع" ؟ىالص

 فطعب اًفانثتسا امإ ,نيينعملاب مهمالك يف مدختست اهنأ ىع لدي ام . "ةصقلا ىلع ةصقلا فطع"

 .ملعأ هللاو .ةصقلا فطعب اًفانثتسا امإو .ةلمجلا

 انمي



 دق (وأو مثو ءافلاو واولا) نأ ىلع ناصني -مدقت !ى -دربملاو هيوبيس نأ )١(

 يف امهدعب ءاملعلا فلتخأ كلذ عمو «هلبق اع اًمطقنم اًقنأتسم نهدعب ام نوكي

 هيوبيس مالك ىلإ اوريشي نأ نود "؟ال وأ فانثتسالل نايتأت له (مثو)ء(ءافلا)

 هدصقي يذلا ريغ هب نالوقي يذلا فانئتسالاو عطقلا نأ هنم مهفي امم دربملاو

 ىلع هفانثتساو ءلعفلا نع لعفلا عطق هب ناديري امهنأ حضاولاو ؛ءاملعلا ءالؤه

 فانئتسالاو عطقلا وهف ءاملعلا دنع يفنملا امأ ؛تادرفملا ال .لمجلا فطع ليبس

 .ةتبلأ فطع كانه نوكي نأ نود مالكلا ءادتبا :ىنعمب

 دق اهدعب يذلا لعفلاو (مث)ب برعلا فنأتست دقو" ":ءارفلا لوقي (6)

 مث اًقلأ كتيطعأ دق" :لجرلل لوقت نأ" :كلذ نم «لوألا لعفلا لبق ىضم

 ."ربخملا ربخ ىلع اًفطع "مث" نوكيف'' الام كلذ لبق كتيطعأ

 اهرخآ يف هلوقو "مث"ب برعلا فنأتست دقو" ةرابعلا لوأ يف ءارفلا لوقف

 انه فانئتسالا لمعتسي هنأ يف حيرص "ربخملا ربخ ىلع اًفطع "مث" نوكتف"

 .لمجلا فطع ليبق نم مالكلا ناك نإو لوألا نع لعفلا عطق :ىنعمب

 )١ ( .ةفطاع الإ نوكت ال "مث" نأ ىلع هيف صن دقف ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش :رظني 584/4

 تأت ال ءافلا نأ ىلع صن دقف ماشه نبا امأو «577 /7/5 ص «ينادلا ىنجلا يف يدارملا كلذكو

 «ريمألا ةيشاحب ينغملا .فانثتسالل ١1/ 1514.

 )١ ( «نآرقلا يناعم 9947/1١.
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 هَل َنوُلَعَجنَو ) ":ىلاعت هلوق يف ماشه نبا مالك هلك كلذ مامأ تعضو ام اذإف

 واولاو" :لاق ذإ [ه :ةيآ لحنلا درسا 4 تركي َْي ام مُهَلَو هَسَحَبُس ِتََبْل

 "عطقلاو فانئتسالا" حلطصم نأ نيبت .”"ةلمج ىلع ةلمج ةفطاع ال .فانئتسالل

 نأ امإو ؛ةلمج ىلع ةلمح فطع ىنعمب نوكي نأ امإف :نيينعمب لمعتسي مهدنع

 عم ةيناثل ةلمجلل كارتشا ةمث سيلف هلبق |مع هعطقو مالكلا ءادتبا ىنعمب نوكي

 ىرخأ ىلع ةصق فطع ليبق نم وه امنإو .ةتبلا يبارعإ مكح يف ىلوألا

 ا وقي" فطع مكح نع نييرعملا ثيدح يف اذه حضتيو

 سائل َلوُقَي مّ ةٌوبئلاَو مكُحْلاَو بتل هلآ هَمْؤُي ن نأِرَسَبِل َناكاَم 9 : :ىلاعت -هلوق

 اًميَو َبَتكْلأ َنوُمِلعُت زُئُك اًمي َنحَيِيَر أوُنوُك نكِلَو هَل ِنوُد نِم ىل اًداَبِع أوُوُك

 ." 4 3و َنوُسُرَدَن زك

 "لوقي" :بوبحم ةياور يف ورمع يبأو «دابع نب لبش ةياور يف ريثك نبا أرق دقف
 ."فانئتسالاو عطقلا ىلع :نايح وبأو ءيربكعلاو «يزارلا مامإلا اهجرخف “ عفرلاب

 )١ :ةيآ ءلحنلا :ةروس( /01.

 )١ ( /؟ :ريمألا ةيشاحب ينغملا 58.

  ) 70.ال9 :ةيآ .نارمع لآ :ةروس

 77/9 :طيحملارخبلاو 784/5 ؛ريبكلا ريسفتلاو ء١/١114١ «نايبتلا :يف تركذ ةذاش ةءارق ( ؟)

 .ةقباسلا عجارملا :رظني ( 5)
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 اوناك نإ" فانئتسالاو عطقلا" ىلع اهنأب "لوقي" عفر مهجيرخت نإ :لوقأ

 سيلف .بوصنملا "هيتؤي" لعفلا نع عفرلاب "لوقي" لعفلا عطق :كلذب نونعي

 .لوقي وه مث :ريدقتلاو «ءلمجلا فطع ليبق نم وه امنإو «درفم ىلع درفم فطع

 اذهو نايتإلا رشبل ناك ام :ملعأ هللاو -ذئئيح ىنعملا نوكيو ءلاكشإ هيف سيلف

 .ناعمتجي ال اهنإف ؛لوقلا

 ريغ هلبق امع عوطقم لعفلا نأ -ديعب اذهو -كلذب نونعي اوناك اذإ امأ

 ال ذإ ؛فوطعملا اذه ركذ موزل ىلع ىنعملا نأل ؛لاكشإ هيفف ةتبلأ هب لصتم

 ؛ىنعملا ثيح نم مزال (لوقي مث) فطعلا اذه" ذإ ؛ىنعملا داسفل هلبق ام لقتسي

 باتكلا رشبلا نم اًريثك ىتآ دق -ىلاعت- هللا نأل ؛ىنعملا حصي مل هنع تكس ول ذإ

 الف": ةمزال ابنإ ليعافملاو لاوحألا ضعب يف -نولوقي اهك- اذهو ةوبنلاو مكحلاو

 .”"فوطعملا موزل يف -اضيأ -ورغ

 نونعيو ءنويفوكلا هركذ يذلا "”فرصلا" حلطصم «بابلا اذه نم نأ ىلع

 553 هلوأ ينو "وأ" وأ "ءافلا"وأ "مث"وأ "واولا"ب نالعفلا عمتجي نأ" :هب

 ول لاح (َلاَسُك )ف :[147 :ةيآ ءاسنلا ةروس] 4 َلاَسُك اوُماَق ةوّلّصلأ لِ اَوُماَق اَذِإَو > ىلاعت هلوق يف امك ( ١

 :ةيآ ءارعشلا ةررس] 4 9 َنيِراَيَج ْرْمْشَطَب مْتْشْطَب اَذِإَو » :هلوق كلذكو ىنعملا دسف اهطوقس ضرف

 . ىنعم اهلبق ام دفي ل تطقس ول ةمزال لاح ( َنيِراََّجلف

 )١( «يبلحلا نيمسلل .نوصملا ردلا 7/ 7197.

 .5 هراص «فاصنإلا :رظني "فالخلا"ب اًنايحأ هنعربعي دقو (7)



 كلذف .فطعلا يف (يناثلا لعفلا يف دحجلا ركتي :يأ) َّرَكُي نأ اًعنتمم ,ماهفتسا وأ

 نأ اًعنمتم ناك اذإ بصنبو ءظفللا يف قسن هنأل ؛عابتإلا هيف زوجيو ."فرصلا"

 لوألل يناثلا لعفلا ةفلاخم :هانعم "فرصلا"ف '”"هلوأ يف ثدحأ ام اهيف ثدحي

 اولعجو .لوألا نع هل اًعطق ؛يناثلا بصن بجوتسي اذهو .بارعإلاو ةلالدلا يف

 ويوم < ”يثسنر

 د انك حلا هللا م لعي اَمَّلَو ةَنَجْلا آل نأ ٌمْيِسَح مَأ ) :ىلاعت هلوق هنم

 0 موزجملا لعفلا نع بصنلاب عطق "'مَلْعَيَو"' لعفلاف "4 () َنيِرَّصلآ َمَلْعَيَو

 "فرصلا":نويوحنلا هيمسي يذلا وهو .هبصنت دعب ءارقلاو'' :ءارفلا لاق ."'ِمَلْعَي

 يلبي

 ال فوطحعملا ةفلاخم" :هب نونعيو "جورخلا'"' حلطصم «نييفوكلا دنع هريظنو

 هلوق يف "'َنيِرِداَق" بارعإ هنمو "اههنيب فطعلاب ميقتسي ال ىنعملا ناك اذإ .هلبق

 جو ههئاتَب ىو نأ لع َنِرِهَف لَ ا مه :ىلاعت
 انه '"جورخلا"و “"عمجن نم "جورخلا" ىلع ""َنيِرِداَق'" تبصن" :ءارفلا لاق 4

 فالتخال ؛اًعطق "َعَمْجَن لأ" لوألا بارعإ نع "َنيِرِواَق'" يناثلا جورخ :هانعم

 )١ ( .ءارغلل ءنآرقلا يناعم ١/ 777-115.

 )' ( :ةيآ .نارمع لآ :ةروس 1517

 .778 ١/ :ءارقلل «ءنآرقلا يناعم (7)

 .غو.ا :ناتيآلا .ةمايقلا :ةروس ( :)

 7١8/7 .ءارفلل ,نآرقلا يناعم ( 5)



 ريغ ىلع وهف ,فطعلا هعم ميقتسي الف «تبثم يناثلاو ءيفنم لوألاف ءامهنيب ىنعملا

 فالخلا نم نول" اذهو .هلبق ام ىلع لخد امك يفنلا هيلع لخدي ال ذإ ؛”هلكش

0# 

 نإف «تافصلاو تافوطعملا هبابو .عوبتملا نع عباتلا عطق نع مهثيدح (ه)

 .لوألا نع يناثلا عطقب .تافصلاو تافوطعملا نم عباوتلا نيب فلاخت دق برعلا

 هيف جرخ نإو "'عطقلا" اذهو .هبساني لماع هل ردقي انإو ؛هبارعإ يف هكراشي الف

 .بارعإلا يف عوبتملا اعبتي مل ثيح -ةروص -ةيعبتلا نع تعنلاو فوطعملا

 فذح اومزتلا مهنأ ليلدب -ةقيقح -هل ناعبات امههنكل "اعطق":يمس.كلذبو

 نم قلعتم ةروصب امهنم لك ريوصت يف ةبغر ؛عفرلا يف أدتبلاو ءبصنلا يف لعفلا

 ىنعمل "عطقلا" ناك امنإو ءاهنيب لاصتالا ةدش ىلع اهيبنتو :هلبق ام تاقلعتم

 ؛ءاغصإلا يف دحلا ىلإ هكيرحتو .عماسلا ظاقيإل بجوملا ننفتلا "نم هيف امل ؛هديرت

 نع ءيبني ؛كولسلا ننس نع هفرصو «يناعملا نم ىنعمل قوسملا مالكلا رييغت نإف

 )١ ( «شيعي نبال ءلصفملا حرش :رظني 731/7

 ) ) 1.د ؛يفوكلا وحنلا يف ةسارد :رظنيو .45 ءص .يراصنألا يكم دمحأ .د «ءارفلا ايركز وبأ

 مخاص ؛هريد دمحأ راتخملا 8- 395١؛ةريرق قيفوت .د :ةاحنلا ريكفتو يوحدلا حلطصملاو

 ل1 ؟-تااص

١7 



 ين "مك .”"بطاخملا نم هيف ةبغر ديزم بلجتسيو .ملكتملا نم ديدج مامتها
 < ىر حل ةساس ع ت1 ل ا: اعمل ال او مس رب يش م ب

 اذين اًرُصْلاَو ٍءاَساَبلا ىف َنيِردَّصلاَو اوُدَهنَع اذإ َمِهِدِهَعِب توفوُمْلاَو » :ىلاعت-هلوق

 - # روس

 .[1ا/ال :ةيأ ةرقبلا ةروس] * سابلا نيِحّو

 د ل م1000 7 2 اننا مق ل ا وا 1 مايا كاع 1
 نيحو ءارضلاو ءاَسابلا 5 نيرباصلاَو اوُدَماَع ادإ مهدهعب َنوفوملاَو"

 "أبل

 :رعاشلا لوقو

 رزملا ةفاوؤدفلا مم .-: دن نيالحلا يوسف يارا

 © ةفاعت نوييسإلافلاو كرفت ل كب َنِلزافلا
 فطعت يتلا فاصوألا هذه يف يدنع نسحألاو" :يسرافلا يلع وبأ لوقي

 يف فلاخي نأ ءمذلاو مهنم صقنلا وأ ؛حدملاو ءاهفوصوم نم عضوملا ركذيو

 «ىنعملا اذه ىلع ةلالد كلذ نوكيل ؛اهفوصوم ىلع ةيراج اهلك لعجت الو ءاهيارعإ

 صيلختلل ؛ركذي امم ضغلاو صقنلا وأ «هيبنتلاو هيزنتلل ركذي ال امل اًلاصفناو

 )١ .دوعسلا يبأل :ميركلا باتكلا ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ( ١/3597 ٠”7,

 1 .,١ا/ا/ :ةيآ ةرقبلا :ةروس ( 7)

 يف وهو «همأل دبعلا نب ةفرط تخأ .ةيركبلا ناّمِه نب ردب تنب قّيرخل وهو «لماكلا نم تيبلا (

 موي اهموق نم مهعم لتق نمو ؛ةمقلع اهنباو ءورمع نب رشب اهجوز هب يثرت ؛7 ةص اهناويد

 حرش للحلاو 7١7/7 .هيوبيس تايبأ حرش :رظنيو .14 /5 .باتكلا دهاوش نم وهو ءبالق

 نبال .لوصألاو ء4017 ٠١8/١ .ءارفلل نآرقلا يناعم :اًضيأ رظنيو ١. ه ص .لمجلا تايبأ

 ٠١17. /1 .يرجشلا نبال ءيلامألاو 5 ١ص «عيبرلا يبأ نبال .طيسبلاو «8 ٠ /7 «جارسلا



 دحلا اذه ىلعو .ىنعملا يف نيفلتخملا مسالا يف نيهبتشملا نيقوصوملا نيب زييمتلاو

 عضوملا اذه نأ وهو ءاذه يوقي رخآ ءيش هيفو ..وحنلا اذه يف برعلا بهذم

 بارعإب فلوخ اذإف «لوقلا يف غالبإلاو فصولاو بانطإلا عضاوم نم

 كلذب هنوكو «مالكلا ةروريصل ضرتفيو «ىنعُي اهيف عقوأو دشأ ناك .فاصوألا

 ؛لمجلا تفلتخا (لكف":لوقيف ءينج نبا هذيملت كلذ للعيو '””المجو ابورض

 نع لقني مث "ادحاو اجرش مزلأ اذإ هنم غلبأ ناكف ءابورضو نينافأ مالكلا ناك

 ىلإ بصنلا نمو ءبصنلا ىلإ عفرلا نم اوجرخ مالكلا لاط اذإ":هلوق ةديبع يبأ

 نم وحن ىلإ يشكرزلا بهذ دقو .”"هبيكارت نيابتتو هبورض فلتختل ...عفرلا

 هبارعإ ةنابإ نم دبالف :هريغ نم حودمملا ةنابإ حداملا دارم" :نأب كلذ اًلذعم ءاذه

 .”"دوصقملا ىنعملا ىلع ظفللا لديل ؛هريغ نع

 :رعاشلا لوق كلذ لثمو

 م 2 20006 2 2 3 7 1 ع

  يلاعسسلا لثم عيسضارم انعشو لطُعة وسي ىلإ يوأيو

 )١ ( «لافغإلا 35/7

 198/7 «بستحملا ()

 )” ( ,ناهربلا 98/77 ١.

 ص نييلذهلا راعشأل هحرش يف يركسلا هدروأ ؛يلذهلا ذئاع نب ةيمأل وهو براقتملا نم تيبلا (5)

 ال لعف اذه نأ الإ ءاثعش نهركذأو :لاق هنأك :ليلخلا لاق) :لاق هيوبيس دهاوش نم وهو 5 ٠٠

 اًتعش)رجب اذه لبق رخآ عضوم يف -اًضيأ -هيوبيس هدشنأو «17/7 :باتكلا (هراهظإ لمعتسي

 يناعم يف تيبلاو 0170 ١/ :يفاريسلا نبال هتايبأ حرشو . 49 ١/ :باتكلا لطع ىلع اًمطع (
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 نأ نيبيل !؟"صاصتخالا ىلع رمضم لعفب بوصنم اًثعشو" :يدادغبلا لاق

 .نهنم لطعلا وه ىذلا لوألا برضلا نم اًلاح اوما ءاسنلا نم برضلا اذه

 .""محرتلا ىلع اًيصن :ىمسي اذه لثمو

 :فاشكلا ةيشاحب نايلع خيشلل هدهاوش حرشو ؛44 ١/ :فاشكلاو ٠١8/١. :ءارفلل نآرقلا

 يلامألاو .18/” :شيعي نبال لصفملا حرشو 777/١: :يمزراوخلل ريمختلاو 0

 1١9/5 حيرصتلاو 5١8/5 :كلام نبال ليهستلا حرشو 575 :بجاحلا نبال

 كيرحتلاب لطعلاو :حاحصلا يف لاق ءلطاع عمج لطع) :يدادغبلا لاق «14 /* :ىنومشألاو

 نم ءاثعش عمج ثعشلاو .. مضلاب ؛لطع يهف ؛دئالقلا نم اهديج الخ اذإ ةأرملا :تلطع ردصم

 رسكلاب عاضر عمج عيضارملاو . نهدلاب هدهعت ةلقل دبلتو ريغت :ثعش وهف اًثعش رعشلا ثعش

 ديعس وبأ ىورو «ةالعس ىثنألاو .ناليغلا ركذ نيسلا معتفب يلاعسلاو .. اًريثك عضرت يتلا ىهو

 لثم عضارم جوع :رودصلا تالطاع ةوسن هل :اذكه ليذه راعشأ يف تيبلا اذه يركسلا

 .178/7 :ةلازخلا (؟يلاعسلا

 -انه -صاصتخالاف .قئال لعف راضإ ىلع بوصنملا :صاصتخالا ىلع بومنمابدارأ « )١

 يف هل بوبملا صاصتخالا دري ملو .نايبلاو يناعملا لهأ تاحلطصم نم حلطصم وهو «يونعم
 هيبشلا وهو) وحنلا يف هل بوبملا صاصتخالاف ؛امهنيب ىنعملا يف اًقرف كانه نإف ؛وحنلا بتك

 لعفلاب روكذملا صيصصخت هب داري امنإ (فيضلل سانلا ىرقأ برعلا نحن) :مهوق يف امك (ءادنلاب
 ىلع بوصنملا هب ىنعي ىذلا صاصتخالا امأ . ميظعتلاو رخفلا ليبس ىلع هريغ نم هصيلختو

 نم صيلختلاو صيصختلا هب دارملا سيلف (ّديمحلا هلل دمحلا) :مهوق يف امك هريغو حدملا

 ليلعت يف اًحضاو هارن قرفلا اذهو .قرفلا نابف ريغ ال مذلا وأ حدملا هنم دارملا امنإو رمخآ فوصوم

 :ةيأ كسملا :ةروس) "بطلا ٌةَلاَمَع 2 :- ىلاعت- هلوق يف بصنلا - هللا همحر - ىسرافلا



 :عطقلا اذه يف طرتشيو

 وه |مع ءيشلل اًعطق نوكي هنأل" ؛ديكأتلا هب ديرأ ءاّنعن عوطقملا نوكي الأ )١(

 ؛هيلع لاد ؛ةفصلا ىنعم يف صن «كلذ لثم يف فوصوم لا نأل ؛ىنعم هب لصتم

 .”"...نوعتكأ نوعمجأ موقلا ينءاج :يف .ديكأتلا عطقي مل اذهلف

 ملعي" ثيحب ءاهب اًرهتشم «ةفصلا هذهب افورعم فوصوملا نوكي نأ (0)

 «ملعي مل نإ «هنأل ؛ملكتملا هملعي ام تعنلا كلذب توعنملا فاصتا نم عماسلا

 .”''ةجاحلا عم عطق الو هزيميو هنيبيل تعنلا كلذ ىلإ جاتحم توعنملاف

 ةفصلا يف نسحي ثيحب ءعطقلا كلذ يضتقي ام مالكلا يف نوكي نأ (*)

 نأ نسحي ةفص لك الو ؛ميظعتلا هيف زوجي عضوم لك سيل" ذإ ؛فوصوملاو

 نكي مل "رازبلا وأ ءبايثلا بحاص «كيخأ هللادبعي تررم" :تلق ول ءاهب مظعي

 هيف زوجي ال يذلا عضوملا امأو .هب مخفي الو سانلا دنع لجرلا هب مظعي ام اذه

 اهيلع ةفصلا ترجف . كلذب ترهتشا تناك ابنأكو ءاه مذلا ىلعف بصنلا امأو"' :لوقي ذإ (4

 .ملعأ هللاو غ7 /"* :ةححلا "اهريغ فوصوم نم صيلختلاو صيصختلل ال .مذلل

 .غ7//71 :ةنازخلا(١)

 .777 /5 «ةيفاكلا حرش ( )١

 .اهسفن ةحفصلا «قباسلا )1١(
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 مث ؛ميظعتلاب فورعم الو «سانلا دنع هيبنب سيل الجر ركذت نأن .ميظعتلا

 .”"'هيبنلا مظعت امك .همظعت

 1/1 .باتكلا ( 10

 نو



 ةطاسولاو ةرشابملا :اًعباس

 لوقي ءافالخ نم وأ ةطاضو نوذ لومغللا لع لماعلا لوخد :امهب دوصقلاو

 نوكي نأب .هيف لمعي ام اهنمف .هتالومعمو اهلاعأ فلتخت لماوعلا نإ" :يناريسلا

 .”"امهنيب ةطساوو اهيف لمعي ام اهنمو هل اًقصالمو هبنج ىلإ

 .ةطساو البو ةرشابم هلومعم ىلإ لماعلا يضفي نأ لصألا ةاحنلا لعج دقو

 ؛طسوتم ىلإ هعم ةجاح ال ءامهنيب قلعتلا ةدشف ؛هلعاف عم لعفلا يف هارن ام اذهو

 .لاصتالا ةدش ثيح نم ءهتكرحو فرحلا نيب داقعنالاك" اههنيب داقعنالا نأل

 لصفي الو .لعافلا نع لعفلا دعتبي الف .ءدحاو ءزج وأ .دحاو بكرم امهأكف

 نيب يوحنلا دقعلا ةعيبط يف اليدبت رجي كلذ نأل ؛امهدحأ عقوم ريغتي الو ءامهنيب

 ةاحنلا فنص دقف .ءامسألا نم لعافلا ادعام امأ "”"ةيدانسإلا ةاونلا يرصنع

 :ىلإ .مسالا ىلإ لوصولا يف اهفعضو اهتوق نيدمتعم -اهانعم يف امو -لاعفألا

 نع مهئثيدح ءانثأ يف كلذو .مزاللا :يأ "رشابم" ريغو .يدعتملا :يأ ”رشابم"

 ىلإ هب تضفأ ةوق" هب نأل ةليساو 3 تراه اننا يع تال ويعم ىلإ لعفلا يدعت

 (هلومعم) مسالا غولب نع -اّيلالد -لعفلا فعض اذإف .”"مسالا ةرشابم

 4/1 «باتكلا حرش ( 1(

 .4 08ص :؛يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ ( ؟)

 10/١ ١1. «بارعإلا ةعانص رس ( 7)
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 اذكؤم ينج نبا لوقي .هلومعم ىلإ لصي يك ؛لعفلل ةيدعتلا فورح تطسوت

 تدفر .ءامسألا هذه ىلإ لوصولا نع لاعفألا هذه ترصق املف" :ىنعملا اذه

 ىلإ ضفي ملو" :الئاق فيضي مث .””اهيلإ ةلصوم تلعجف «ةفاضإلا فورحب

 لصاولا لعنلا نيب اولعجي نأ اودارأ مهنأل ؛لاعفألا نم يتأي يذلا بصنلا ءامسألا

 ببسلا نم ىوقألا ببسلا اوزيميل ؛اقرف هريغب لصاولا لعفلاو ءهسفنب

 دعب ام ظنل ءاهدعب ام ظفل فلاخيل ؛ةراج فورحلا هذه تلعجو.فعضألا

 امأف .رجلاو عفرلا الإ قبي مل ءانركذ ال بصنلا ظفل اورجه املو .يوقلا لعفلا

 ”" ةرورض هيلإ اولدعف رجلا ريغ قبي ملف .لعافلا هيلع ىلوتسا دقف عفرلا

 ؛يمسالا لحملا ىلإ ةرشايملا ريغ ةيدعتلا 0 ىلإ لماعلا جايتحا ةدشف

 بارعإلا لطبت يتلا -ةيظفللا عناوملاو زجاوحلا -ةطساولا روهظ يف اًيبس نوكت

 هذه يف فرحلاو .لحملا ىلإ هلقنتو ءرشابملا بصنلا نع لعفلا ينثت ذإ ؛يلكشلا

 موزللاو يدعتلاف 177/4 :ةيفاكلا حرش ."ىنعملا بسحي موزللاو يدعتلاو : :يضرلا لوقي ( )١

 ٍناعمب -يرحنلا ركفلا يف -قلعتي رمأ ءلوعفم نم رثكأ ىلإ لعفلا يدعت كلذكو «لعفلا يف

 5١. ١ص ءدصتقملا :رظني ءافنرمضمو اهغيصو لاعفألا

 .اهسفن ةحفصلا ؛«قبالا ( ؟)

 ١. اص ءقباسلا ()
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 .بصن عضوم يف هدعب امو ناك ثيح نم ءمسالا نم ءزج ةلزنم لزنتي "'ةيدعتلا

 .”"'هب ىدعت ثيح نم «لعفلا نم ءزج ةلزنميو

 فورح هثدحت اب ءمسالاو لعفلا نيب اًطسو عقاولا فرحلا ةاحنلا هبش دقو

 :وحن يف ءابلا"ف .(لّعف) يف فيعضتلاو «لعفأ ةزمهك ةيلعفلا غيصلا يف ةدايزلا

 هتجرخأ :كلوق كلذكو ءاّديز تررمأ :وحن يف «لقنلا ةزمهل ةبقاعم ديزب تررم

 نأ ةئراقملا هذه يف رهاقلادبع مامإلا ىريو ""هب تلزنو هتلزنأو ءهب تجرخو

 شيعي نبا دكؤيو .”"'ةزمهلا لعفت اك هيلع هعقويو «ديز ىلإ لعفلا يدعت ءابلا"

 ءاّديز تبهذأ وحن نم فيعضتلاو ةزمهلا'" ةلزنمب راص دق رجلا فرح نأ

 ىرخأو "لصولا فورح"ب ةرات "رجلا فورح" ىمست مث نمو .""هتحرفو

 ىنعم لصوت" اهنأل ؛كلذب اهتيمست بجاحلا نبا للعيو "ةفاضإلا فورح"ب

 اهنأل ؛ةفاضإلا فورح ليق (ى ءاهانعم رابتعاب تيمس ؛ءايسألا ىلإ لاعفألا

 .“"هلصوت :يأ «ءامسألا ىلإ لاعفألا يناعم فيضت

 .0 اص .دصتقملا :رظنيو ١٠١ /8 «شيعي نبال «لصفملا حرش ( 10(

 5/١ ٠١. «صئاصنخلا ( ؟)

 .5 اص ءدصتقملا ( )

 يف مسالا ةرهاظ :رظنيو 1717/5 «يضرلل «ةيفاكلا حرشو 0 «شيعي نبال لصفملا حرش ( ف

 18٠. ص «يوحنلا ريكفتلا

 5٠. /1 :لصفملا حرش يف حاضيإلا ( 5)



 فورح لاجم يف بصنلا لحم ىلإ لصوملا فرحلاب ةيدعتلا رصحنت مل هنأ ىلع

 فورحلا عقوم اف طئاسو فورخلا نم اًددع اوربتعا ةاحنلا روهمح نإ لب ءرجلا

 نم .مسالا :يأ .لمعملا لحم ىلإ لوصولل لماعلا لعفلا ةيوقت ةهج نم «ةراجلا

 :كلذ

 لصوت ةادأ واولا تربتعا اذإ ءّرحبلاو ترس :مهوق وحن يف «ةيعملا واو »

 دجوي مل الو ؛يمسالا لحملا ىلإ ةيدعتلا يف ءيهتنملا وأ .فيعضلا (ترس) لعفلا

 اكنلذ: لإ ظرف هازال او ةنراللاريةعتطلار نا ل يان نفخ

 اذهو .ءيناجرجلا هدكأ ام ىلع '”"لمعلا ىلإ هل اًبذاجو .لعفلل اًئيعم" ةيعملا واوب

 مسالا" هنأب هعم لوعفملا كلام نبا فرع اذهلو .""ةعانصلا ضماوغ" نم هدنع

 ىدعم بوصنمك ظفللا ينو ؛عم رورجمك ىنعملا يف اهسفنب هلعجت اًواو يلاتلا

 عضوم يفو .”"هّلمع لماع وأ ءلعف نم قباسلا يف لمع اهب هباصتناو .ةزمهلاب

 ."”واولاب هتيوقتل ؛هبوحصم لماعب بوصنم وه" :هعم لوعنملا نع لوقي رخآ

 ١ ( «باتكلا :رظني ١/ .لوصألاو :9ا/ ١/ 7517/7؟ «بارعإلا ةعانص رسو 14.

 «يلع يبأل ةجحلا :رظنيو ء«١17ص ءدصتقملا ( ؟) ١/1١1 .

 .48/7 ءلصفملا حرش :رظنبو .44 ص ءليهستلا (7)

 11١. ص ءموتخملا كفو موظنملا كبس ( ؛)



 نم هلبق ام" وه الإ دعب ايف لماعلا نأ ىري هيوبيسف «ةيئانثتسالا "الإ" «
 .""اههرد نورشع" :تلُق ىتم ءاهدعب يف "نيرشع' لمعب اذه هبشو "مالكلا

 .همسا ىلإ هلصوتل ؟؛لماعلا لعفلا نيعت ةادأ "الإ"' يوحنلا سردلا ربتعا مث نمو

 ةيدعتلا هيف اوجاع يذلا جاهنملا سفن ىلع .بلسلاو حرطلاو جارخإلا ةلالد ققحتو

 ىدعتي الو ءاحيرص اًلوعفم بصني ال مزاللا" :باشخلا نبا لوقي «ةيعملا "واو'"'ب

 «ةلالدلا يف امببراقتل ؛؟"عم'' ماقم "واولا" تميقأف .وقمب ىدعتي امنإو .هسفنب هيلإ

 ىنثتسملا ىلإ هتدعف «مزاللا لعفلا ءانثتسالا يف "الإ" توق امك واولاب لعفلا ىوقف

 نا :اهتمور قوقل فالؤسولا قسم اما دقن قرا تالوفرلا

 .ةراجلا فورحلاك لحملا ىلإ لمعلا لقنت يتلا فورحلا نم اًبرض .يكو هولو َْنأو

 يهف ؛دحاولا مسالا عقوم ناعقي «هتاصو يردصملا فرحلا نأ ىلع ةاحنلا عمجأ دقف

 ؛؟رجو بصنو عفر نم ةيبارعإلا تالاحلاب مسوي يذلا ءردصملاب اهتلص عم ةلوؤم

 ةيلعافلا لحم ىلإ لماعلا لصوت يتلا طئاسولا نم ةيردصملا فورحلا تدع مث نمو

 فالتخا عم راجلاب ثدح ام لحملا ىلإ لماعلا اهتيدعت رظانيو".ةفاضإلاو ةيلوعفملاو

 هبلطت يذلا يدانسإلا بيكرتلاب ال ؛همساب ةرشابم قلعتي راجلا نإ ذإ ؛امهنيب

 .اهدعيامو 71/7 «باتكلا ( )١

 )١ ( ص باشخلا نبال لجترملا ١184« هرئاظنلاو هابشألاو ال4 ص ءركفلا جئاتن :رظنيو 7/ 11/7 .

١ 



 ليحتسي امنيب .يلصألا لحملا رهظيف .فذحي دق راجلا نأ امك .ةيفرحلا تالوصولملا
 .”"يبارعإلا لحملا يف رثألا رهظيل ,يفرحلا لوصوملا فذح

 ةيدعتل اهب ىتؤي ىتلا طئاسولا نم -يوحنلا سردلا يف -تدع دقف .فورظلا ©

 .ظفللا نم فورظلا كلت تطقسأ اذإ كنأ كلذ ىلع ليلدلاو .مسالا لحم ىلإ لماعلا

 .”عيبرلا يبأ نبا لوقي امك «ةيلوعفملا زيح يف بصنلا لحم :يأ لعفلا لمع روهظ بجو

 انف زين منك

 . 485 ص .؛يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ ( 1(

 , م ةام .طيسبلا ( 7
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 ىبارعإلاثألا :اكماث

 يف هرثأ هلو ءاًبارعإ ثدحي لماع لك نأ -هتيادب ذنم -يوحنلا ركفلا يف رقتسا

 :(ةيبرعلا نم ملكلا رخاوأ يراجم) باب يف «هيوبيس لوقي ءالحم وأ اًظفل لومعملا

 امل ةعبرألا هذه نم برض هلخدي ام نيب قرفأل ؛راجم ةيناث كل تركذ اهنإو"

 فرحا هيلع ىنبي ام نيبو ؛هنع لوزي وهو الإ اهنم ءيش سيلو «لماعلا هيف ثدحي

 اهنم لماع لكل يتلا لماوعلا نم هيف كلذ ثدحأ ءيش ريغل هنع لوزي ال ءانب

 .*"بارعإلا فرح فرحا كلذو :فرح لا ىف ظفللا نم برض

 (تالومعملا) ملكلا ىلع لماوعلا نم ةعومجم لوخدب ققحتي ريثأت بارعإلاف

 رهاظ رثأ" :هنأب بارعإلا فيرعت يف ةاحنلا تارابع رتاوت مث نمو .رثأتلل ةلباقلا

 ام صنلا اذه لالخ نم ةاحنلا رولب دقو .”"ةملكلا رخآ يف لماعلا هبلجي ردقم وأ

 :ةثالث رصانع يف بارعإلا هيلع موقي

 .هلبقت ال وأ ريثأتلا لبقت ةملك »

 .لماوعلا يهو «ريثأتلا ببسو »

 ."اهلماعو ةملكلا نيب بيكرتلا نع دلوتملا بارعإلا وأ رثألا يه :ةجيتنو ©

 )١ ( باتكلا ١/17.

 ؛ماشه نبال «كلاسملا حضوأ ( ؟) ١/59.

 .59 5ص «يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ :رظني (7)



 ناك نإف "ةمالعلا"ب يوحنلا سردلا يف فرعي ام يبارعإلا رثألاب دارملاو

 وأ "يلحملا" :بارعإلا ب فرعي ام وهو «تردق الإو ءاهيطعأ اهلبقي لومعملا

 :مهوق ليلحت يف -هيوبيس لوقي .”"عقوملا وأ .عضوملا وأ ,ىنعملا :ىلع بارعإلا"

 عضوم عضوملاو ءاظفل لوألا يف لمع رجلا فرح نإ" :"اًرمعو ديزب تررم"

 ىَقُكَو"' :يف كلذكو ءاّديز تررم :تلق كنأكو .بصنلا ىنعم ىنعملاو ءبصن

 .”" هانعم يفو عفر عضوم عضوملاو .تلمعف ءابلا تلخد ”"'اًديِهَش ه هللاي

 "لحملا" كلذكو ."ىنعملا"و "عضوملا" ب دارملا نأ صنلا اذه نم مهفيو

 اهلغشت يتلا (ةفاضإلاو ةيلوعفملاو ةيلعافلا) ةيفيظولا يناعملا :"عقوملا"و

 ىتح -اًريدقت -ةتباث يه ذإ ؛رجلاو بصنلاو عفرلا تالاح يف ةيوحنلا تابكرملا

 .يلحملا :يأ «يونعملا ريثأتلا يقب ءاظفل هلومعم يف ريثأتلا نم لماعلا عنم ولو

 عونمم ريغ وهف اًظفل هدجو نإف ؛هلومعم بلطي يظفللا لماعلاف" :يليهسلا لوقي
 لومعملل لحملاو عضوملاب ثبشتي ثبشتي لماعلا نأ :يأ .""ىنعملا ىلع طلست الإو .هنم

 دقف "عقوملا"و "عضوملا" ظفلب هنع ربع لب .هباتك يف "لحملا" حلطصم هيوبيس لمعتسي مل( )١

 عقؤم " ظفل رتاوتو ءيفرص لولدم يف ةرم ”45و ؛يبارعإ لولدم يف ةرم 401 "عضوملا" رتاوت
 اًلقن وبروت راريجل هيوبيس تاحلطصمل سرهفملا مجعملا :رظني ءيوحن لولدم يف ةرم " ١

 .0 44 ص ؛يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ :نع

 .78 :ةيآ .حتفلا :ةوسو ١77« :ةيآ ءءاسنلا :ةروس ( ؟)

 ) )5؛باتكلا ١/57. 1

 .7 417 .ركفلا جئاتن ( :)



 ةيرظن يف اًيوق كح أدبملا اذه نوك دقو .اًيظفل لمعلا هيف مجسني ال يذلا

 ىلع -قالطإلا ىلع لماعلا لب -لعفلا طلست اذإ" :مهطباض ناكف «بارعإلا

 ناك نإف'' هيلعو ,”"هعضوم ىلع لمعلاب مكح .هظفل يف لمعلا رهظي ال ىنبم

 مل اذإ عضوملاب فرتعن اهنإ انأل ؛عضوم هل نوكي نأ زوجي الف اًدرفم اًبرعم مسالا

 انأ لصألا" ذإ ؛"."بولطم الف بارعإلا رهظ اذإف «بارعإلا ظفللا يف رهظي

 نم اًيراع مسالا ناك نإف هروهظ نم عنام كانه ناك اذإ مسالا يف بارعإلا ردقن

 .”””الاحم هيف بارعإلا ريدقت ناك بارعإلا روهظ نم ةعناملا بابسألا

 مسا :امهدحأ" نيعضوم يف نوكي يلحملا بارعإلاب لوقلا نأ جارسلا نبا حضويو

 ءمسا ةلزنمب هريغ عم لعج وأ لماع هيف لمع دق مسا :رخآلا برضلاو .ينبم درفم

 ."'' عيمجلل عضوملا نإ :لاقيف

 ؛”يريدقتلا بارعإلا" :وهو -يوحنلا سردلا يف رودي -رخآ حلطصم كانهو

 مسالا يف (ك) هتلاحتساو قطنلا رذعت :بارعإلا روهظ نم عناملا ناك اذإ كلذو

 ١-194. 87” ص ,لجترملا(١)

 .21 /7 جارسلا نبال .ءلوصألا ( )

 .4 ١ هص .دصتقملا ( 7)

 . اهسفن ةحفصلا «قباسلا ( :)

 ه1١



 مسالا يف (ى) هلاقثتساو هرسعت وأ «(ملكتملا ءايل فاضملا درفملاو ءروصقلا

 ."(ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ملاسلا ركذملا عمجو ءصوقتملا

 يف بارعإلا روهظ نم عناملا نأ :(يريدقتلاو يلحملا) نيبارعإلا نيب قرفلاو

 ال بارعإلا ةكرح نإف لوألا يف امأ .هيلع بارعإلا ردقي كلذل ؛يتوص يناثلا

 اهسفن ين ةملكلا تناك ولف هكيرحت نكمي'" حيحص فرح هنأل ؛هرخآ ىلع ردقت

 .”"ةبرعم ةملك عضوم يف ءامجع ةملكلا امنإو .هيف بارعإلا رهظل ةبرعم

 لصألا ين نكي مل ءيوحنلا ركفلا يف -يلحملاو يريدقتلا -نيبارعإلاب لوقلاو
 لماعلا طبرت ةقالع دوجوب ريكذت"وهام ردقب ةيوحنلا فئاظولا ديدحتل

 كلت ىلع لدي ام راهظإ ىلع ةردقلا ةيفرصلا هتينب هتدقفأ يذلا لومعملاب

 نأ دعب الإ بارعإ ءىشلا يف ردقي ال" :مهطباض كلذ يف مهمكحي ”"ةقالعلا

 .""هنع اًيئانو .بارعإلا كلذ يضتقي ام عقوم اًعقاو نوكي

 ف رد

 نأ :ىلإ روهمجلا بهذف .رثأ نم لماعلا هبلجي ام لوح ةاحنلا مسقنا دقو اذه

 بصنلاو :لعافلل عفرلا بلجي يذلا لعفلاك ءرثأ نم رثكأ بلجي نأ زوجي لماعلا

 )١ ( ؛يضرلل ؛ةيفاكلا حرش :رظني ١//917.

 «ءلصفملا حرش ( ؟) ١/ »088هراجنلا ةفيطل .د ةيفرصلا ةيئبلا رود :رظنيو ص١57.

 ص ؛ةيفرصلا ةينيلا رود (؟) ة١6.

 لوز ١١94 ١ ص بدستقملا (:)



 رثألا نم اًدحاو اًعون بلجي لماعلا نأ ىلإ نييفوكلا نم ةلج بهذو «لوعفملل

 يف بصنلا لمعي امههنم بكرملاو ؛لعافلل عفرلا لعفلا بلجي نأك .هتالومعمل

 .لوعفملا

 :يف مهفالخ وحن نم تالومعملا ضعب يف لماعلا لوح مهفالخ اذه ىلع ىنبنا دقو
 ءأدتيملاو «عفارتلا :سمخلا تايرظنلا نم فرع امو) ربخلا يف عفرلا لماع »

 .(ةطساولاو ءاّعم أدتبملاو ءادتبالاو «ءادتبالاو

 .طرشلا باوج يف مزجلا لماعو »

 .اهتاوخأو نإ ربخ يف لماعلاو »
 ."خلا ...عباوتلا يف لماعلاو ©

 نأ :قباسلا مهطباض ىلع ءانب -روهمجلا بهذم -لوألا حجرأ تنك نإو

 .""رخآلا يف لمع امهدحأ يف لمعو نيئيش ىضنقا ام"

 «طباوض ةدع (لماعلل يبارعإلا رثألا) لصألا اذه ىلع اونب دق ةاحنلا نأ ىلع

 :مهوق اهزربأ

 يف ةوقلا هذه رهظتو ©" "(لومعملا) هيف رَّثؤملا نم ىوقأ (لماعلا) رّثؤملا" »
 .لومعملا ىلع لماعلل ةيبارعإلا ةرطيسلاو طلستلا

 37ه دتقملاو ١/ ١1/1 ءلوصألاو ٠١7/١. ءصئاصخلاو 154٠--151« /7 «باتكلا :رظني ( )١

 .79/4/5 ةيفاكلا حرشو «.4 18/١ روفصع نبال لمجلا حرشو 7/8/١ فاصنإلاو

 ١2 ( «لصفملا حرش ١/1١١5-/1١1.

 8م1١



 الو .لماع الب لومعم دوجو ليحتسيف "””"رثؤم ريغ نم ريثأت نوكي ال" ©

 لمعلل لماعلا ةئيهت زوجي ال مث نمو هريثأت الب رّثؤم دجوي ال اك .مودعمب لمع

 .هنع هعطقو

 اهلماع امنإو ءاهيف لمعي ال ةملكلا ءزجف اذهو ؛”رّئأتا رياغي نأ رّثؤملا لصأ" ©

 .هسفن يف لمعي ال ءىشلا نأل ؛ضعب يف هضعب لمعي ال دحاولا مسالاف .اهريغ

 ةيظفللا لماوعلا ليزت امك .هنم ىوقأ '”"رخآآ لماع الإ هريغي ال لماعلا رثأ" *

 ىلإ يدؤي كاذ ذإ ؛دحاو لومعم يف ةفلتخم اّلامعأ لمعي ال دحاولا ءيشلا" ©

 .©"صضقانتلا وأ ءسبللا

 رخآ لومعم يف هلمع لمبي نأ زاج هيلي لومعم يف هرثأ رهظي مل اذإ لماعلا'"' «.٠

 هيف لمعلا نم عنمي نألف «هبرق عم هيلي امهيف لمعلا نم عنم اذإ لماعلا ذإ ؛هدعب عقب

 عافترا نأ ىلإ -"ماشه نبا هنع هلقن ايف -هيوبيس بهذ طباضلا اذهبو ”"' ىلوأ دعب

 ١ ( «بارعإلاو ءانبلا للع يف بابللا ١/171.

 .ة 7ص ؛لجترملا :رظني ( )

 ١97/5. .ةيفاكلا حرشو ١47 ص ءركفلا جئاتن :رظني ()

 ,1594/7 حيرصتلا ( :)

 .8 ٠05/1 «بارعإلاو ءائبلا لذع يف بابللا ( 5)

 .7 59/7 :حيرصتلا :رظني ( 5



 لجر ال" :وحن يف -اًينبم ناك نإ :يأ -اهمسا دارفإ دنع سنجلل ةيفانلا (ال) ريخ

 نأ عنم مسالا يف اهلمع رهظي مل املف ؛اهب ال ءاهوخد لبق هب اًعوفرم ناك اهب "مئاق

 .لوألا ين اهلمع رهظ امل ءابرعم ناك اذإ اهب عوفرمو «ربخلا يف لمع اهل نوكي

 نيل نإ" :ىلاعت هلوق يف عفرلاب (نإ) مسا ىلع فطعلا زاوج ءارفلا رسف هبو
 امل -نيذلا -(نإ) مسا نأ ركذف ""ىَراَصَنلاَو َنوُباَّصلاو اوُداَم َنيِذَّلاَو اوُنمآ

 ؛لماعلا رثأ هيف رهظي ال :يأ -هضفخو هبصنو هعفر يف ةدحاو ةهج ىلع ناك

 :رعاشلا لوقل هب رظنو «(نوئباصلا) هيلع فوطعملا عفر زاج -هئانبل

 "بيرغلاهب رايقو ينإف هلحر ةنيدملاب ىسمأ كي نمو

 هل بارعإ ال ىنكملاو .هنع ىنكم مسا ىلع فطع" :(رايق) عفر اًللعم «لاقف

 . *"'(نوئباصلا) هيلع فطع اذإ (نيذلا) يف لهس اك ءهيف كلذ لهسف

 انف طق زين

 )١ ( ءريمألا ةيشاحب ينغملا ١/ ١918.

 .14 :ةيآلا «ةدئاملا :ةروس ( ؟)

 تاقبط :يف رظنيو 29/8 ١/ ؛باتكلا دهاوش نم وهو :يمجربلا ئباضل وهو ؛ليوطلا نم تيبلا ( )

 اال ص «ينغملا دهاوش حرشو 2814/١ ؛هيوبيس تايبأ حرشو ؛١,لا ص ؛ءارعشلا لوحف

 17/٠١". ءةنازخلاو

 ): ( .نآرقلا يناعم ١/ 11/91٠١



 لمعلا داوم :اًمسات ٠

 لمعلا نالطب ىلع ةلالدلل "عنام" حلطصم يوحنلا سردلا يف دجن ام اًريثك

 يظفللا لماعلا نإ" :ةقباسلا يليهسلا ةلوقم كلذ لثمي يظفللا هرثآ مادعناو

 .""ىنعملا ىلع طلست الإو .هنم عونمم ريغ وهف اًظفل هدجو نإف .هلومعم بلطي

 :"ةيلاتلا عاونألا يف اهلثمت نكمي عناوملا هذهو

 لماعلا لمع لاطبإ" :وهو .رخآ لحم ىلإ لحم نم مسالا لقنو ءاغلإلا(أ)

 .-"|يدقتو اًظفل
 :ماسقأ ةثالث هنأ شيعي نبا ىريو

 .ىنعملاو ظفللا يف ءاغلإ ٠

 .ىنعملا نود ظفللا يف ءاغلإو

 .ظفللا نود ىنعملا يف ءاغلإو *

 .0"”ِباَتكْلا ٌلُمَأ مَلْعَالثل" :-ىلاعت -هلوق يف (ال) لثم لوألاف

 ."اًديز نسحأ ناك ام' :يف (ناك) وحن يناثلاو

 ”.”""اًديِهَش هللاب ىَمَك" :-ىلاعت -هلوق وحن يف دئاوزلا رجلا فورح :ثلاثلاو

 .7 47 ص ءركفلا جئاتن ( )١

 ,57 4 - ؛ةة ص «يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ رظني ( ؟)

 .857 /17 ءلصفملا حرش (7)

 .؟ا/ :ةيآ ديدحلا :ةروس ( ؟)

11١ 



 لمعتست يتلا لاعفألا باب اذه" ناونع تحت باتكلا يف ءاغلإلا ءاج دقو

 "(بولقلا لاعفأ) :ءاغلإلا ةاحنلا اهيف قبط يتلا لماوعلا رهشأو .”"ىغلتو

 وهو -اهعقاوم ىوقأ نم لقنتف «ةيدانسإلا ةلمجلا لخاد اهعقاوم ريغتت (نيح

 اه نوكيف .امهنع هيف رخأتت وأ ءربخلاو أدتبملا نيب هيف طسوتت عقوم ىلإ -ءادتبالا

 :رهاقلادبع مامإلا لوقي ءبتارم ثالث

 نآل ؛لامعإلا الإ زوجي ال ءاًقلطنم اًديز تننظ :كلوقك «ميدقتلا :ىلوألا ةبترملا"

 .ميدقتلاو ءاغلإلا عمتجي الف ءاهفعض لئثالد نم ءاغلإلاو «ةيانعلا مالعأ نم ميدقتلا

 تننظ ديز :لوقت «لامعإلاو ءاغلإلا اهيف نسحيو .طسوتلا :ةيناثلا ةبترملاو

 ؛مدقت نيلوعفملا نم اًدحاو نأ لجأل ايواست امنإو ؛اًقلطنم تننظ اًديزو ءقلطنم

 .رخآ نم مدقتمو هجو نم رخأتم وهف امهنيب عقو لعفلاو

 نأل ؛تننظ قلطنم ديز :وحن «ءاغلإلا هيف نسحألاو ءرخأتلا :ةثلاثلا ةبترملاو

 ؛هؤؤاغلإ نسحو هرمأ فعض كلذك ناك اذإو «هجوب مدقتلا يف هل ظح ال لعفلا

 وحلا سرت سلا وما (1١

 .40 -84 /ا/ ءلصفملا حرش :رظني ( ؟)

 .118/1 «باتكلا (")

 كلذو ةاغلم ناك نوكتو" :ناهدلا نبا لوقي «ناك :لثم ءاغلإلا اهيف عقي ىرخأ لاعفأ كانهو ( 4)

 حالصإ يف للحلا :رظنيو 217 ص ءةيبرعلا يف لوصفلا "ةيضام تناكو ترخأت وأ تطسوت اذإ

 . ١ "لكص «للخلا

 اد



 ؛لعفلا نم امهيلإ برقأ ءادتبالا ناك 6 لبق نيأزجلا تظفل اذإ كنأ لجأل

 .”"برقألا نيلماعلا ىلوأو

 تالحملا نيب اًئيعم اًناكم هلالتحاو ءلماعلا لقنت زربي بتارملا هذه يفف

 000 اا

 هيغلت يذلا ترخأ (ملكف .ءاغلإلا تدرأ اذإ كنأ الإ" ىنعملا دصق اهساسأ ةلمجلا

 ؛نسحأ ناك هتمدق الكف .هب ىفت : اًرقتسم نوكي نأ تدرأ اذإو .نسحأ ناك

 ا[ هترخأ تيغلأ اذإو .بسحأو نظأ مدقت امك هتمدق ءيش يف اًلماع ناك اذإ هنأل

 .”"'ائيش نالمعي اسيل امبنأل ؛امهرخؤت
 تن #

 اًلاطبإ ءاغلإلا ناك اذإف .مسالا لحم ىلع ةظفاحملاو يظفللا قيلعتلا (ب)

 نبا لوقي .ىّنعم ال ءاّظفل لمعلا لاطبإ قيلعتلاف ءىتعمو اظفل لماعلا لمعل اًّمات

 لمع لاطبإ ءاغلإلا نأ :امهنيب قرفلاو .ءاغلإلا نم برض قيلعتلا" :شيعي

 عيمج يف لعفلا ميدقت يضتقي هنوكب قيلعتلا صتخي امك .”"اّري دقت ال اًظفل لماعلا

 .غ9ال- :ةاد-ص .دصتقملا( )١

 119/1-17١., :رظنيو 23/1 .باتكلا ( ؟)

 .87 9 ءلصفملا حرش (9)
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 نأ ىلإ ةفاضإلاب ءرخأتي وأ طسوتي دق هنإف "ءاغلإلا" فالخب «لاوحألا

  ."زئاج هنإف "ءاغلإلا" فالخب بجاو "قيلعتلا"

 نم ذوخأم قيلعتلا" :لوقي ءيضرلا دنع هدجن قيلعتلل فيرعت نسحأ لعلو

 جوزلا عم ال «قلعملا ءيشلاك نوكت جوزلا ةدوقفم :يأ «ةقلعم ةأرما :مهوق

 عوتمم قلعملا لعفلاف .جاوزلا ىلع ردقت الف ؛هدوجو اهزيوجتل جاوزب الو «هنادقفل

 مايق تملع :مئاق ديزل تملع :ىنعم نأل ؛اًريدقتو ىّنعم لماع ءاظفل لمعلا نم

 نيبوصنملا نيأزجلا فطع زاج ةمث نمو .نيأزجلا باصتنا دنع اذك ناك اك .ديز

 .”"امئاق اركبو مئاق ديزل تملع :وحن ءاهنع يغلملا ةلمجلا ىلع

 :”امه .نيط رشل قيلعتلا ةيلمع عضخت و

 «يرشخغزلاك -مهضعب ركذف «ةلماعلا لاعفألا نم نيعم فنص لامعتسا )١(

 دربملاك -مهضعب ركذو .اهريغ نود ةفرصتملا ةيبلقلا لاعفألا اهبنأ -كلام نباو

 امأو «ملعلا ىنعمب ناك ام الإ لاعفألا نم قلعي ال هنأ -ناسيك نياو بلعثو

 ريغ وأ تناك ةيبلق «لاعفألا عيمج قيلعت سنوي زاجأو .قلعت الف هوحنو نظلا

6 

 )١ ( ص ءطيسبلا :رظني 84 4.

 .191 /4 ؛ةيفاكلا حرش ( ؟)

 2.501 ١/ حيرصتلا ىلع يميلعلا نيساي خيشلا ةيشاحو 159 - 178 /5 «قباسلا :رظني ( )
 .5/ /* «ميقلا نبال «دئاوفلا عئادبو 217/8 ١/1 ص ءماشه نبال «ىدنلا رطق حرشو
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 ىلع ةاحنلا ةملك تقفتا دقو .لمجلا ةرادص لصألا ين اه تاودأ ماحقإ ()

 ضعبو .ءادتبالا مالو .ماهفتسالا تاودأ :يه (ماللا رسكب) ةقلعملا تاودألا نأ

 .اهاطختتي لماعلا نأل ؛(ال)و (نل)و () ادع ام (نإ)و (ام) يفنلا تاودأ

 يذلا لعفلا نم هلبق ام هيف لمعي ال ام باب اذه" :هيوبيس لوقي اذه يفو

 الإ نوكي الف .ضعب يف هضعب لمع دق مالك هنأل ؛هريغ الو لوعفملا ىلإ ىدعتي
 :كلوق وهو .كلذ نم هعنمت ماهفتسالا فلأ نأل ؛هلبق ءيش هيف لمعي ال أدتبم

 دق" :مهوق ينو ""لوعفم عضوم يف اذهف ...ٌديز مأ مث هللا دبعأ ثملع دق"

 فلأ عنمت (ى لمعلا عنمت ماللا هذهف" :لوقي ."كنم ريخ هللادبعل تملع

 هلعجت ,دكؤتل (تملع) هيلع تلخدأ امنإو .ءادتبا مال يه امنإ اهنأل ؛ماهفتسالا

 ءادتبالا مال لخدت ملو .مهفتست مل ولو كريغ ىلإ ملعلا ليحت الو .هتملع دق اًئيقي

 امنإو" :هلوقو .”"كنم اًريخ اًديز تملع دق" لمعت ابك (تملع) تلمعأل

 ىلع نايب "كريغ ىلإ ملعلا ليحت الو .هتملع دق اًيقي هلعجت ,دكؤتل ؛هيلع تلخدأ

 :لوقيو نهنع قلع ام يف ىنعم قلعملا لماعلا رثأ ىقبي (نإو ظفللا يف قيلعتلا اذه نأ

 ةلماع ريغ "نإ" و "بهاذل هنإ هللاو' :كلوق ةلزنمب "'قلطنمل هنإ دهشأ'"' :لوقن"

 هيوبيس ريظنتو 2”"ءادتبالا يف الإ اًدبأ قحلت ال ماللا هذه نأل ؛"دهشأ" اهيف

 فون «باتكلا ( (1١

 7751/1١. .ءقياسلا ( )

 .1 517 /" .قباسلا (7)



 ةينب "مسقلا" نأ ىلع ريشي "بهاذل هنإ هللاو"' :كلوق ةلزنمب" :هل وق يف انه مسقلاب

 .هدعب املوأ .هلبق امل اًلومعم وأ الماع نوكي الف -اّضيأ -ةلقتسم ةيلماع

 فورحلا يف عنتمم وهو ءاليلق ناك نإو ءامسألا يف دجوي دق قيلعتلا نأ لع

 ؛فورحلا يف قيلعت دجوي ملو .لاعفألا ين دجو دق قيلعتلا" :عيبرلا يبأ نبا لوقي

 نمف'" "افاق نم لجرو دي هللا عطق'" :اولاق ءاليلق ءامسألا يف قيلعتلا دجوو

 ضوفخم هنإ :لاقي نأ زوجي الو .قّلعم رخآلاو ,نيمسالا دحأب ضوفخم "اهلاق

 نأ هتركذ ام حص دقف .دحاو لومعم يف نالماع لمعي ال هنأل ءاّمم نيمسالاب

 ىلع اًليلق قلعت ءامسألا نأو ...اهتاوخأو تننظ يف كلذ لصأو .اًريثك قلعت لاعفألا

 :برعلا لوق يف نييوحنلا رثكأ لاق كلذلو ؛قلعت ال فورحلا نأو .هتركذ ام بسح

 ريصي هنأل ؛بألاب اًضوفخم سيلو «ماللاب .ضوفغ " اًديز" نإ "ديزل ابأ ال"

 ءظفللا يف ضفاخ ريغ بألا تلعجو ءفرحلل ضفنلا تلعج اذإو ءاّقلعم فرحلا

 هذه نإف هلك اذه طبضاف .هتركذ ام بسح ىلع ريظن هل اذهو ءاقلعم مسالا تلعج

 .”"'نيبت ام بسح ىلع اهرثكأ ةاعارم ىلعو «رئاظنلا ةاعارم ىلع ةينبم ةعنصلا

 ش انف رمي 03

 يلكشلا ريثأتلا اهيلع أرطي ال تالومعملا نم برض انهف :ةياكحلا (ج)

 ناك امو "ضعب يف هضعب هلمع مات مالك" ىلع اهيف لوقلا لخدي ذإ ؛لماعلل

 .87 ةاص ءطيسبلا ( 1)



 لماع لخدي ال هنأل ؛”"ةدحاو ةئيه ىلع ملسي نأ عضوم لك يف هبارعإف" كلذك

 ىلع برعلا مالك يف تعقو امنإ "تلق " :هيوبيس لوقي ءرخآ لماع لومعم ىلع

 كيو تلق: وحن: ال رقاال انالح ناع ان لوقلا دعب ضع نإ لبن نع

 ال انه "تلق”ف .""تلق "لخدت الو .قلطنم ديز :لوقن نأ نسحي هنأل ؛ٌقلطنم

 هضعب لمع دق .هسفنب لقتسم مالك هنأل ؛"قلطنم ديز" لوعفملاب ةرشابم قلعتي

 مث ؛ىنعم هلك لوقلا لوقم ىلع طلستيف ءاظفل هيف ريثأتلا نم عنمي اذهو .ضعب يف

 يف املاح نع ءامسألا اهيف ريغت ال يتلا ةياكحلا" :نع الماك اّباب هيوبيس دقع

 ارش طبأت اذه" :"اًرش طبأت":ىمسي لجر ين برعلا لوق كلذو «مالكلا

 يتلا هلاح نع ريغتي ال اذهف "هرحن قرب تيأر"و "هرحن قرب اذه" :اولاقو'"

 .5”"اًّمسا نوكي نأ لبق اهيلع ناك

 كف عن ردك

 اًرراب هارت كلذو ,يظفللا لمعلا نم عنمت مالكلا يف ةيظفل تادايز ماحقإ (د)

 ش :نيعضوم يف

 ام هلماع رسفمو «هنع لغتشملا مسالا نيب طسوتي !نيح لاغتشالا ةلمج يف ١-

 عفر عضوم ىلإ ؛ةيلوعفمو بصن عضوم نم هلقنيو «هيف لماعلا لمع لطبي

 9/5-1١. ء«بضتقمل خ11( 1)

 .177 7/1١ .باتكلا( ؟)

 "7+ ؛باتكلا ةرفز



 "هبرضت هرت نإ هللاثبعأ" :مهوق يف طرشلا بولسأ طسوتك كلذو .ءادتباو

 هنأل ؛اهلبق ام ىلع رثؤي ام اهنم طلستي نأ لطبي ربخلا عضومب طرشلا ةلمج عوقوف

 لعفلل سيلو مسالا ىلإ ليبس رخآلل سيلف" مث نمو ؛ضعب يف هضعب لمع مالك
 0" لبيس لوألا

 مسالا نيب تمحقأ اذإ يتلا تاودألا نم ةريبك ةلمج يضرلا ركذ دقو

 :اهنم ؛عفرلا لحم ىلإ مسالا تلقنو .بصنلا تعنم -لاغتشالا ةلمج يف -هلماعو

 ءءادتبالا مالو .ضيضختلاو ضرعلا تاودأو ماهفتسالا تاودأو ءامتاوخأو نإ"

 «لعفلا مساو ,فورظلاو «ةيردصملا نأو ؛طرشلا تاودأو ,يفنلا تاودأ ضعبو

 يه ذإ ؛اهلبق اميف اهدعب ام لمع عنمت تاودألا هذهف ”ةيئانثتسالا الإو ءمسقلاو

 امو ."””هلويذو هتلمج نم وه ام الإ بصني ال لعفلاو" اًدكحو ةقيقح هنع هلصفت

 امك «لماعلا ةلزنم برعلا هتلزن بابلا اذه يف رسفملاو اًلماع رسفي ال لمعي ال

بأ نبا لوقي
 .”عيبرلا ي

 3١797 -1717/1 قباسلا(١)

 . ١/ 414١-4415 «ةيفاكلا حرش :رظني (1)

 . ٠١7/7 ؛عمطلاو ** 0 «حيرصتلاو :6,١1غ ص ءطيسبلا :رظني (7)
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 نإ) لعنلاب ةهبشملا ةيظفللا لماوعلا اهوخدب عنمت ذإ ؛ةفاكلا ام -"

 عقي نأل اهثيبيو اهصاصتخا لطبي اهوخد نإ ذإ ؛اهئامسأ يف ريثأتلا نم (اهتاوخأو

 .”ءاوس دح ىلع لعافلاو لعفلاو ءربخلا وأ أدتبملا اهدعب

 ذإ"و "ثيح"ب اهلصو نإف ءانه لمعلا نم تعنم نإو (ام) نأ فيرطلا نمو
 ىلإ فاضت (ثيح) نأ كلذ ةلعو !!مزجلا نالمعيف طرشلا باب امه حتفي "

 اذإف" ةفاضإلا نم امههعنم نم طرشلا يف دبالو «لاعفألا ىلإ فاضت (ذإ)و .لمجلا

 لبق اهيف زاج ام اهيف زي ملو ءاههبشأ امو (ْنإ) ةلزنمب تراص (ام) اهيلإ تممض

 .”"'اّمإ ةلزنمب تراصو .(ام)ب ءيجت نأ

 ام ىلإ اهلبق ام لمع لقنت تناك نإو فطعلا فورحف ؛فطعلا فورح (ه)

 .فطعلا واو" :يضرلا لوقي ءاهلبق ايف لمعلا نم اهدعب ام عنمت اهنإف ءاهدعب

 ام نإف ءامهعقوم ةعقاولا ةيببسلا ءافلا اذكو .فطعلا فورح نم امهريغو ءهؤافو

 هركف ؛اهلبق ام لويذ نم اهدعب ام نأ ىلع لئالد اهنأل ؛اهلبق ايف لمعي ال اهدعب

 اهلبق ام ءيش نوكي :يأ ؛نذإ ءرمألا سكعني ذإ ؛اهلبق اهدعب ام لومعم عوقو

 .©"اهدعب ام لويذ نم

 .5 5/8 بدصتقملاو 4+ /” ءبضتقملاو ١" 1 «باتكلا :رظني ( 1(

 .هك-هم/+ «باتكلا ( 9(

 .؛غة/١ «ةيفاكلا حرش (9)
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 وحنلا يف "لماعلا" ةركف اهيلع ماق يتلا طباوضلاو .سسألا مهأ كلت

 سردلا يف "لماعلا" ةركف نأ ىلع لدت -ةعستلا اهيراجمب -يهو «يبرعلا

 ,يرعلا لامعتسالل ةاحنلا ةبقارم نم تدرو اهنكلو" غارف نم درت مل يوحنلا

 ةمالعلا نم لكو .هلمكأب صنلا مث نمو ءبيكارتلا وأ دارفألا ىوتسم ىلع ءاوس

 مالكلا مظن ةيفيكل ةاحنلا كاردإل ةلصحم دعت تالومعملاو لماوعلاو ةيبارعإلا

 اهضعب ةيوغللا تادحولا تاقالعو بيكارتلا لخاد تادرفملا فئاظو ةبقارمو

 ةيرظن مامأ ,نذإ ءنحنف ""رخآلاب امهنم لك قلعت ةيفيكو ءرخآلا اهضعب عم

 نم ةريبك ةرهمج ريسفت اهالخ نم عاطتساو ءاهءانب يوحنلا ركفلا مكحأ ةيملع

 ةرظن نع ةرداص اهئاغلإ ىلإ ةيعادلا تاوصألا اهعم ودبت ةيوغللا رهاوظلا

 ئدابملا قسانتم قيمع يريظنت لمع نم ملعلا هيضتقي اب يعو ةلق وأ ءلجع

 .يلي ام هثيدح اذهو .ءانبلا لماكتم

 .اةاص «نمح رلادبع حودم .د .يوحنلا ركفلاو ةيبرعلا ( (1١



 لماعلا ةركف دش

 رصعلا يف نيثحابلا نم ريثك لبق نم دقنلل يبرعلا وحنلا يف لماعلا ةركف تضرعت

 :نيهجو نم -يوحنلا ركفلا يف -لئاعلا ىلع مهضارتعا ءاج دقو .ثيدحلا

 .ناعم ىلع مالعأ تاكرحلا نإ :ءامدقلا لوق وهو ؛ةركفلا لصأ دقن :الوأ

 سينأ ميهاربإ /روتكدلا انخيش ءءامدقلا لوقل اًراكنإ نيثدحملا دشأ م تاكو

 ىلع اهوضرفو «ةاحنلا لايخ اهجسن "ةصق" بارعإلا نأ ىلإ بهذ يذلا

 اوفشتكي مل -هدنع -ةاحنلاف «ءءارعشو ءارقو ءاحصفلا نم ةيبرعلا لمفتيم

 مهايخ نم اهوعرتخا مهنإ لب «برعلا مالك ءارقتسا نم بارعإلا دعاوق

 لإ لوصولا يف مهنم ةبغر ؛لعفلاب ةدوجوملا رهاوظلا فيرحت اودمعتو ءاًعارتخا

 اب هتغايص ذاعأو ,ديدج نم بزطق يأر ايحأ دقو «ةمجسنم ةدرطم دعاوق

 يخيراتلا هاجتالا ئعدابم ضعبو «ةيحان 5 تاوصألا ملعب ةفرعم نم هل حنس

 هباتك نم ثلاثلا لصفلا يف ىهتنا دقو ءىرخأ ةيحان نم ةغللا سرد يف نراقملاو

 تاكرحلا كلت نكت مل" هنأ ىلإ (بارعإلا ةصق)ب هنونع يذلاو (ةغللا را نس

 نأ ودعت ال لب ؛ةاحنلا معزي امك ءامدقلا برعلا ناهذأ يف يناعملا ددحت ةيبارعإلا

 اهضعب تاملكلا لصول نايحألا نم ريثك يف اهيلإ جاتحي تاكرح نوكت

 بارعإلا تامالعل ضرعت يتلا تاهبشلا ضعبب كلذ ىلع الدتسم ." ضعبب

 777 ص ؛ةغللا رارسأ نم ( 17
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 يف -تاملكلا لك رخاوأ كيرحت نأ" حجري هتلعج يتلا يوغللا ثحبلا يف

 نأ ريغ نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل ةروص الإ هتأشن لصأ يف نكي مل -ةيبرعلا

 ةرهاظلا رصانع نيب اولصفف ءاهطابنتسا مهيلع قشو هدعاوق مهتيعأ ةاحنلا

 ةكرح اهنإ اهنع اولاق ةيبارعإ لوصأ نم هوطبنتسا ام ةكرحلا تقفاو نيحف .ةدحاولا

 .”"'نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل اهب يتأ ةكرح اهومس كلذ ريغ يفو «بارعإ

 ودعي داكي الو «ةلصب ةغللا ةقيقحل تمي داكي.ال هدنع وهف فورخلاب بارعإلا امأو

 باحصأ نكلو «ةيماسلا تاجهللا يف ةروص نم رثكأ ةنيعملا تاءلكلا ضعبل ناك هنأ

 تالاحلا لك يف اهنع نوفرحني ال ةدحاو ةروص نومزتلي اوناك ةدحاولا ةجهللا

 ."فورحلاب بارعإلا اهنم اوقفلو روصلا هذه نيب ةاحنلا عمج دقو .عضاوملاو

 يذلا نأ ىأرف ةلمجلا لخاد ةيوحنلا فئاظولا نم مهفت يتلا يناعملا امأو

 :ةيبارعإلا تاكرحلاب |مهل ةقالع ال نارمأ عماسلا دنع اهددحي

 .خلإ...ريخأتو ميدقت نم اط ضرعي امو اهتانوكم ةبترو ةلمجلا ماظن .

 لمح بجي يذلا حيحصلا ليوأتلا ددحت ءتاسبالمو فورظ نم مالكلاب طيحيام ©

 ش ."هيلع تاظوفلملا

 انف طة زنك

 ,؟ 6 اص .؛قباسلا( ١

 .؟الم صو 7 ةراسص «قباسلا ( 7

 .7 5847-417 ص «قباسلا ()
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 ركفلا دامتعا نأ .اوأر ذإ ءلماعلا ةركف عم لماعتلا يف ةاحنلا جهنم دقن :اًيناث

 :ىلإ ىدأ ةيبرعلا طبض يف لماوعلا ماظن يوحنلا

 ةقيلسلاب ىحصفلا نوملكتي برع نع ةلوقنملا بيلاسألا ضعب ضفر «

 ."”ءارعشلا لوحف ضعب مهنمو . مهتتطختو

 م بيلاسأل عيرشتلا ىلإ لماوعلا ماظنل يلخادلا قسانتلا ةاعارم مهب ىدأ اك «

 .لاغتشالاو عزانتلا يباب ةصاخو «برعلا نم عمسُت

 يذلا ريدقتلاب لوقلا لثم ظفللا يف ةدوجوم ريغ ةيوغل رصانع ليخت »

 ؛هيلإ نوئجلي ام -اًريثك -ةاحنلا نأل كلذو ؛يرعلا وحنلا يف اًريبك اًرود" بعلي

 نأب ةاحينلا لوقي نيحف يعقاو ريغ رمأ كش ال ريدقتلاو هب اولاق يأر حيحصتل

 ريغ ةملك دوجو نوضرئفي مهنإف ءقردقم ةحتفب بوصنم لوؤملا ردصملا

 ."” ةدوجوم ريغ ةحئفب ةبوصنم ةدوجوم

 انف ان

 تايطعمل لماوعلا ماظن ةقباطم مدع ىلإ دقنلا اذه لالخ نم اوهتنا دقو

 لمعلا ىلع هتردق يوحنلا لماعلا بلس" نم دبالف مث نمو ءيبرعلا ناسللا

 0" هنم يوحبنلا سردلا صيلخنو

 .١ة ص ؛هيجوتو دقن يبرعلا وحنلا يفو ء7 9 ص ءوحنلا ءايحإ :رظني ( 10

 .97 ص «بويأ نمح رلادبع .د ءيرعلا وحنلا يف تاسارد ( )١

 ١. 1 ص ءهيجوتو دقن «يبرعلا وحنلا ( 7)

0 



 -قالطإلا يلع اهزربأ ناك .فدهلا اذه قيقحتل ةفلتخم تاداهتجا اودهتجاو

 اهانعم «ةيبرعلا ةغللا" ميقلا هباتك يف ناسح مامت /روتكدلا ذاتسألا ةلواحم

 نأ ىلا اًيهتنم ةيبرعلا يف يوحنلا ماظنلا نع -هنم ريبك ءزج يف -ثدحت "اهانبمو

 تاقالعلا كاردإو اًيوحن اًليلحت صنلا ليلحت وأ ةيوحنلا ةيفيظولا يناعملا كاردإ

 نع ينغت يتلا "ةيظفللاو ةيونعملا نئارقلا رفاضت" ىلع دمتعي هتادرفم نيب ةمئاقلا

 كلذبو ةيبارعالا تاكرحلا ريسفتل مهرظن ىمادقلا اهيلع ىنب يتلا لماعلا ةركف

 ةليخدلا ةيرظنلا" هذه نم يبرعلا وحنلا صيلخت يف نيثدحملا ملح ققح دق نوكي

 :””يلاتلا وحنلا يلع نئارقلا هذه ين لوقلا لصف دقو ”يوغللا ثحبلا يلع

 :ةيونعملا نئارقلا (أ)

 يف رصانعلا نيب ةيقايس تاقالع يهو "قيلعتلا نئارق" -اًضيأ -اهامس دقو

 -يهو ءرصانعلا كلت نم رصنع يأل يوحنلا ىنعملا ديدحت يف ديفت ةلمجلا

 :يه عورف اهنم لك تحت يربك ةيونعم نئارق عبرأ -هدنع

 ام وأ «ةيلعفلا وأ ؛ةيمسالا ةلمجلا يفرط نيب طبرت يتلا دانسإلا ةنيرق ١-

 | :ةيفضولا ةلمخلا هاش

 اب ةيمستلا هذه هرايتخا رربو ليعافملا اب لمشو صيصختلا ةنيرق -

 .دانسإلا ةقالع يلع دوعيف نئارقلا نم اهنع عرفت ام لك نأ نم هظحال

 )١ ( ص ءاهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا :رظني ١191-7١4.

 كا



 ناونع تحت لخدت يتلا يناعملا" :لاق .تارورجملا اهب لمشو ةبسنلا ةنيرق -7

 هيمسن ام يه ةماع ةروصب صنلا مهف ينو ,بارعإلاو ليلحتلا يف نئارق ذختتو ةبسنلا

 .””ةفاضإلا يناعم اهعمو رجلا فورح

 .لادبإلاو ديكوتلاو فطعلاو تعنلا :لمشتو ةيعبتلا ةنيرق -

 ةيظفللا نئارقلا (ب)

 تونكو ع ا هدو «ةغلل يتوصلا ماظنلاو ينرصلا ماظنلا نم هدمتسم نئارق يهو

 :"”يه «نئارف يناث

 مامتها نم اًظح نئارقلا رفوأ تناك ةمالعلا هذه نأ ىريو «ةيبارعإلا ةمالعلا )١(

 ىوس تسيل اهنأ ةقيقحلاو .لماعلا ةيرظن :اهومس «ةلماك ةيرظن اهيلع اونب ةاحنلا

 باوبألا نيب زييمتلا يصعتسي ةنيرق يه لب" ةيظفللا نئارقلا عاونأ نم دحاو عون

 يف ةيبارعإلا ةمالعلا نأل ؛فذحلاب وأ اًيلحم وأ اًريدقت بارعإلا نوكي نيح اهتطساوب

 ."''بابلا ىنعم اهنم دافتسيف ةرهاظ تسيل تاالاحلا هذه نم ةدحاو لك

 لتخي ذإ ؛ريخأتو ميدقتب اهيف فرصتي نأ نكمي ال ةظوفحم يهو «ةبترلا (1)

 ريخأتلاو ميدقتلاب اهيف فرصتلا نكمي ام يهو ةظوفحم ريغو .اههالتخاب بيكرتلا

 .ةلمجلا لخاد

 )١ قباسلا( ص١ 5١.

 )( ص قباسلا :رظني 771-5٠١80.

 .١5ةهاص .قباسلا (*)
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 لاعفألاو ءامسألا نيب زيمت يتلا ةيفرصلا غيصلا ىنبم اهب دارملاو ,ةغيصلا (9)

 ش .خلإ...فورحلاو تافصلاو

 اهنودبو اهبلطتت يتلا بيكرتلا ءازجأ نيب ةلصلا قئوتت" اهبو :ةقباطملا (4)
 حبصيو ءضعب نع اهضعب اًلزعنم ةصارتملا تاملكلا حبصتو ؛ىرعلا كفنت

 .© "لانملا ريسع ىنعملا

 يف امك رخآلاب نيطبارتملا دحأ لاصتا ىلع لدت ةيظفل ةنيرق وهو «طبرلا (5)

 «ةديدع لئاسوب متيو .خلإ...هتعنو توعنملاو ؛هربخو أدتبملاو ءهتلصو لوصوملا

 .خلإ....طرشلا باوج يف ءافلاو ءدئاعلا ريمضلا :اهرهشأ

 .اًيرورض اًمازلتسا رثكأ وأ ,نييوغل نيرصنع مازلتسا هب دارملاو ,ماضتلا (5)

 تاودأو خساونلاك ةلمجلا ىلع ةلخادلا تاودألا :اهبب دصقيو «ةادألا (0)

 رجلا فورحك «تادرفملا ىلع ةلخادلا تاودألاو .خلإ...ماهفتسالاو يفنلا

 .خلإ ....مزاوجلاو بصاونلاو فطعلاو

 يف ةلمجلا هب لاقت يذلا يتوصلا راطإلا :هب داريو «ميغنتلا وأ «ةمغنلا (8)

 .قايسلا

 مهفي ىتح اهرفاضت نم دبال -ةيونعملاو ةيظفللا :اهيعونب "نئارقلا" هذهو

 نأ اهتيمهأ تناك امهم ةنيرق يأل نكمي الف .ةلمجلا يف ليلحتلا حصيو «ىنعملا

 ناك انه نمو "ىرخألا "نئارقلا" نودب بيكرتلا يف ةملك بارعإ ددحت

 )١( ص «قباسلا 7١17

 كا



 اهؤاطعإ مث .ىنعملا يلع لاودلا ىربك اهرابتعاب ةيبارعإلا ةمالعلا ىلع راصتقالا

 نم ريثكلاب مسني المع اهيلع هلك مهوحن اونبي نأ يلإ ةاحنلا اعد ام مامتهالا نم
 .”"صيحمتلا مدعو «ةغلابملا

 ىنعملا نايبو بارعإلا ديدحت اهب طاني ةنيرق مهأ نأ ناسح مامت /روتكدلا ىريو

 يهو ...يبارعإلا ليلحتلا نم ىربكلا ةياغلا وه" اهنع فشكلاف "قيلعتلا ةنيرق" يه

 ىوقأ ىلع -رهاقلادبع يأر يف امك" هيأر يف ناك اذهلو .””"'اعيمج ةيوحنلا نئارقلا مأ

 ههجو ىلع قيلعتلا مهف نأو .يبرعلا وحنلا يف ةيزكرملا ةركفلا وه قيلعتلا نأ -لاهتحا

 قيلعتلا نأل ؛ةيوحنلا لماوعلاو يوحنلا لمعلا ةفارخ ىلع ءاضقلل -هدحو -ٍفاك

 ىفوأ ةروص ىلع اهنيب تاقالعلا رسفيو قايسلا يف باوبألا يناعم نئارقلا ةطساوب ددحي

 .”"ةيوحنلا ةيفيظولا يناعملا هذه يوغللا ليلحتلا يف اًعفن رثكأو لضفأو

 نع يفني |مهالخ نمو "قيلعتو' ."'ةئيرق" ناتملك -هدنع -وحنلا ةصالخف

 لوح لدج لكو قايسلا رهاوظل يقطنم وأ ينظ ريسفت لك :يبرعلا وحنلا
 هتيعرفو لمعلا يف تاملكلا ضعب ةلاصأ. لوخو .كاذ وأ لمعلا اذه ةيقطنم

 بتك هب تمحدزا امئ .هليوأت وأ هليلعت وأ .هفعضو لماعلا ةوق لوحو .ىرخألا

 ا .هتحت لئاط نود وحنلا

 .اهسفن ةحفصلا .ءقباسل()

 .187 ص «قباسلا( 7)

 .امككاص «قباسلا ( ”)

 ا



 . :لماوعلاب لوقلل اًليدب هرايتخاو نئارقلاب لوقلا عبتي امك
 وأ ءبوصنم وأ «عوفرم :انلوقب «ةبرعملا تاملكلا ليلحت ين يفتكنس اننأ ©

 .خلإ ...اذكب بوصنم وأ ءاذكب عوفرم :انلوق نود طقف موزجم وأ ءرورجم

 نمأ دنع" نئارقلا يف صخرتلا وأ "ةنيرقلا رادهإ"' أدبم ىلإ يدؤي هنأ »

 «ةيونعملا ةنيرقلا ىلع اودمتعاف '' ّرامسملا ٌبوثلا قرخ'' :برعلا لوق يف اك سبللا

 امنإو ؛بوثلا ىلإ قرخلا دنسي نأ حصي ال ذإ ؛ةكرحلا اولمهأو "دانسإلا" يهو

 ."لوعفم |هيأو لعاف مهيأ ملعف رامسملا ىلإ دنسي

 تنفي زن زيد

 .77 ص «قباسلا ( )
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 دقنلا ىلع درلا

 يف مهتاداهتجا زربأو .لماعلا ةركف ىلع نيثدحملا تاضارتعا مهأ كلت تناك

 يبرعلا وحنلل حبصي نأ اهتطساوب" نيلواحم ةيبرعلل يوحنلا ماظنلا ريسفت

 لصنل ؛يناعملا ملع تايطعمب وحنلا ملع تايطعم جزم اهب نكميو .نومضم

 لابب رطخي مل ديدج ساسأ ىلع ىحصفلا ةسارد ميظنت ىلإ -نيجزتمن اًعم -|مهنم

 .””رهاقلادبع لابب الو هيوبيس

 :يه ؛تافقو .داهتجالا كاذو تاضارتعالا كلت عمانلو

 ىلع ٌلاود اهنوك قفو بارعإلا تاكرح لوح ءامدقلا ةركف حرط نإ :اًلوأ

 حاحلإلاب اهنأش نم نيوهتلا وأ -هعبت نمو سيئأ ميهاربإ .د دنع انيأر مى -ناعم

 -يوحنلا ماظنلا اهدمتعي يتلا يناثلا ةيظفللا نئارقلا ىدحإ الإ لثمت ال انأ ىلع

 هباتك يف ةسامح دمحم .د هدعب هيف عسوتو ءناسح مامت .د عورشم يف انيأر اك

 سردلا يف لمأتملاو «قيقد ريغ دقنلا اذه نإ :لوقأ -”"ةيبارعإلا ةمالعلا"

 ةيرحو يناعملا نيب زييمتلا يف اًريبك اّرْثأ ةيبارعإلا ةمالعلل نأ كردي يوحنلا

 ةلمجلا بيكرت ةينبل ليلحت نم هيف اب -لماعلاب لوقلاو ةيبرعلا ةلمجلا يف رصانعلا

 77 اادص «قباسلا ( 1(

 7٠١4 ص ؛روكذملا باتكلا يف ” ىرخألا نئارقلا عم ةيبارعإلا ةمالعلا كلاسم " لصف :رظني ( ؟)

5 



 ال اب عضوملا اذه ريغ يف كلذ تنيب دقو ءاذه مهروصت نع عرف وه -ةيبرعلا

 ش .""انه هيلع ديزم

 ةيورملا لاوقألا ضعب ضفر ىلإ ةاحنلاب ىدأ لماوعلا ماظن نإ"' :مهوق :ايناث
 امنيح ةاحنلاف ؟قيقد ريغ لوق "ءارعشلا لوحف ضعب ةئطختو .ةاقث برع نع

 ال -مهمالكب دهشتسي نمم -برعلا ءاحصف نع ةيورملا لاوقألا ضعب اوريتعا

 ا اهولعج مث نمو -رثكألا عئاشلا ىلع ءانب -اهودعق يتلا ةدعاقلاو قفنت

 . اذه نكي مل -كلذك -اهوربتعا انيح :لوقأ "هيلع ساقي الو ظفحي يذلا ذاشلا

 طبضلاب اهنولوانتي يتلا ةغللا ةعيبطل اًميقد اًهف ناك امنإو «ةئطخت وأ اًضفر

 ."اهركذ مت دق طباوضل اًقفو نينقتلاو

 .برعلا نم عمست مل بيلاسأ عيرشت يلإ تدأ دق لماعلا ةركف نإ" مهوق :اًملاث

 نم هتركذ اميف رظانلا نإ :لوقأ "ظفللا يف ةدوجوم ريغ ةيوغل رصانع ضارتفا ىلإ وأ

 لوقلا الج نعني يرسل 8013 تالرئتلاو لولا ةيرظن مكحت طباوض

 مامت .د عورشم يف -كلذ دعب -لُِق لماعلا ةركف ىلع هوذخأ يذلا ريدقتلا نأ ىلع

 لوبق رربي ماضتلا نأ كش الو" :لاق ذإ +”ماضنلا" ةنيرق نع هثيدح يف ناسح

 رصانعلل نانوكي امنإ فذحلاو رانتسالاف .فذحلا دنع وأ راتتسالا دنع ءاوس .ريدقتلا

 ةيبارعإلا ةمالعلا رثأ :ثحيبم .ىنعملاو ةيوحنلا ةعاتصلا نيبو .ثحبلا اذه نم 50 7ص :رظني( )١

 . 50ص .يناعملا نيب زييمتلا يف

 ,7"١ةهص :رظني( ؟)



 وأ رتتسملا ريدقت لوبقل اًساسأ بلطتلا اذه نوكيف ىرخأ رصانع اهبلطتت يتلا

 قأيسو .ءامدقلا هب لاق ام اذهو .”"رورجملاو راجلاو فرظلا قلعتم وأ فوذحملا

 ."”"ليوأتلا" ثحبم يف كلذل نايب ديزم

 ةيبرعلا ةغللا" هباتك يف .ناسح مامت ./روتكدلا ذاتسألا عورشم امأ :اًعبار

 :ةيتآلا تافقولا هعم يلف "اهانبمو اهانعم

 مهوحن اونبي نأ" ىلإ مهاعد ةيبارعإلا ةمالعلاب ةاحنلا مامتهأ نإ :هلوق )١(

 مدعو ةغلابملا نم ريثكلاب مستي المع" -هيأر يف -هلعج ام" اهيلع هلك

 حيحصلاف !!صيحمتلا مدعو ةغلابملاب مستي ام وه اذه هلوق :لوقأ ."صيحمتلا

 نم مغرلا ىلعف «ةيبارعإلا ةمالعلا ىلع ةلمجلا ليلحت يف اورصتقي مل ةاحنلا نأ

 نكي مل رمألا اذه نأ الإ نايحألا نم ريثكلا يف اهيلع مهليوعتو اهب مهمامتها

 :ىلع ةاحنلا صن لب ءاقلطم

 يف نكي مل اذإ .يساسألا وأ زيمملا يوحنلا حململا وه نوكي دق بارعإلا نأ -أ

 اوكا" :يلاعت -هلوق كلذ نمو .يناعملا هذه ىلع لدي ام اهتينبأو تاملكلا روص

 يف ةحتفلا دوجو نإف .7"مَيْرَم َنْبا َحلاَو هللا ٍنوُد نم ابار ْمُاَيْهُرَو ْمُهَراَبْحأ
 ظفل ىلع افوطعم نوكي نأ نيب تلاح يتلا يه مالسلا هيلع (حسيسملا) ظفل

 : ,77 ؟ ص ءاهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا ( )١

 .١51ةيص :رظني ( ؟)

 .1 :ةيآ :ةيوتلا ةروس (7)

 اركان



 دق ةيآلا نوكتف (مهرابحأ) هب لوعفملا ىلع اًفوطعم نوكي نأل هتصخو «ةلالجلا

 هنأ مهوتل ةحتنلا الولو و -هللا نود نم اًدوبعم ابر حيسملا اوذختا نأ مهيلع تعن

 مهذاختا مدع مهيلع تعن ةيآلا نأ :وهو ءسكعلا مهفيف ةلالجلا ظفل ىلع فوطعم

 ."*!!هللا عم اير حيسملا

 " :مهوق يف امك ؛ينعملا ىلع ةلالدلا يف هريغ عم كرتشي دق بارعإلا نأ - ب

 نيرمأب ةيوحنلا ةلالدلا تطبترا ثيح يجاجزلا هب لثم ام وهو "ٌديز برُض"

 دق امهالك بارعالاو ةغيصلا نأ ينعي امم (ديز) عفرو لعفلا لوأ رييغت :امه ءاّعم

 .ىنعملا نع فشكلا يف مهاس

 انيح كلذو ؛ىنعملا ىلع ةلالدلا يف ةيبارعإلا ةمالعلا ربغ درفني دق هنأ - ج

 اذه مركأ"و ."ىسيع ىسوم برض" :مهوق يف (ى ةمالعلا كلت روهظ رذعتي

 :ينج نبا لوقي .لوعفملاو لعافلا نيب بيترتلا مازتلاب ينعملا مهفي ذئتيحو "كاذ

 هوحن كلذكو ءاللصاف اًبارعإ كانه دجت الف '"ىرشب ىسحي برض" :لوقت دق"

 لعافلا ميدقت نم مالكلا مزلأ هلاح ظفللا يف ىفخي امب هليبس هذه ام قفتا اذإ :ليق

 ىنعملا لبق نم ىرخأ ةلالد كانه ناك نإف ءبارعإلا ماقم موقي ام لوعفملا ريخأتو

 مدقت نأ كل "ىرثمك ىيحب لكأ" :وحن «ريخأتلاو ميدقتلاب هيف فرصتلا عقو

 "اذه هذه ملكو" "هذه اذه تبيرض"' كلذكو «تئش فيك رخؤت نأو

 1177/٠١. .يناعملا حور ( 1(

 هلى



 تلعجل هبجي ملف (اذه اذه ملك) :تلقف .ءسرفو لجر ىلإ تأموأ ول كلذكو

 ." ينعت امل اًنايب لاحلا يف نأل ؛تئش امبيأ لوعفملاو لعافلا

 :يه «ةيبارعإلا ةمالعلا نع لئادب ىلإ ريشي *ي صنلا اذه يف ينج نباف

 .ىرشب ىيخي برض :وحن يف ؛ةبترلا ةنيرق ©

 .ىرثمك ىيحي لكأ :وحن يف .ةبسانملا ةنيرق ©

 .هذه اذه تبرض: وحن يف «ةقباطملا ةنيرق ©

 .اذه اذه ملك:وحن يف .فقوملا وأ لاح ا ةنيرق ©

 نئارقب متي بارعإلا تامالعن عقي امك -يوحنلا ركفلا يف -يناعملا نيب زييمتلاف

 ام" اهنمو ,تاملكلا يناعم ةجيتن "لقعلاب كردي ام" اهنمو ."عقوملا" :اهنم ءىرخأ

 -بارعإلا نأ ءامدقلا يأر نم نأب لوقلا نإف انه نمو ."”مالكلا ماقم نم دافتسي

 .ريبك دح ىلإ ةقدلا هصقنت لوق وه ةيوحنلا يناعملا نيب زيمي يذلا وه -هدحو

 ىنعم لكو" :كلذ نايب يف لاق ذإ «قيفوتلا ةياغ اًقفوم نودلخ نبا ناك دقو

 ؛دوصقملا ةيدأت يف لاوحألا كلت ربتعت نأ بجيف .هصخت لاوحأ هفنتكت نأو دبال

 اهصخت ظافلأب اهيلع لدي ام رثكأ نسلألا عيمج يف لاوحألا كلتو .هتافص ابنأل

 بيكارت يف تايفيكو لاوحأب اهيلع لدي (نإف يبرعلا ناسللا يف امأو ءعضولاب
 اهيلع لدي دقو «بارعإ ةكرح وأ فذح وأ ريخأت وأ ميدقت نم اهفيلأتو ظافلألا

 م «ءصئاصخلا ( 1(

 ,؟؟؟|ص «روشاع فصتنملا «يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ ( 73
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 "نئارقلا'"' :يأ «لاوحألا ىدحإ ةيبارعإلا ةكرحلا لعجف '”"ةلقتسملا فورحلاب

 وه وحنلا اذه ىلع ىنعملا ءادأ لاوحأل نودلخ نبا ٌمُهْفَو .ىنعملا ىلع لدت يتلا

 فشكت يتلا نئارقلا رثكأ يه ةيبارعإلا ةمالعلا نوري اوناك نإو ؛هلبق ةاحنلا جهنم

 جيتحا كلذلو ؛يناعملا ىلع ليلد بارعإلا" :مهطباض ناك مث نمو .ىنعملا عانق نع

 .”"امهنيب قرف ال ءاوس كلذ يف اناك هبانم بانو هتلالد هريغ لد اذإف ؛هيلإ

 وحنلا مظني نأ نم هنكم امم اهيلإ بهذو اهب لاق يتلا ةيونعملا نئارقلا نأ (1)
 ...تارورجملاو تابوصنملاو تاعوفرملا باب هيف سيل اًديدج اًئيظنت يبرعلا

 رظنلا تنعمأ اذإف" !!ميدقلا وحنلا هب لاق امل ديدج فصو ةقيقحلا يف يه ,خلإ

 :اهنأ تدجو «هدنع يوحنلا بيوبتلا ساسأ تناك يتلا ةيونعملا قيلعتلا نئارق يف

 ليعافملا اهيفو) صيصختلا ةنيرقو (هيلإ دنسملاو دنسملا اهيفو) دانسإلا ةنيرق

 ةنيرقو (فرحلا ىلإو مسالا ىلإ ةفاضإلا اهيفو) ةبسنلا ةنيرقو (لاحلاو زييمتلاو

 :يأ يهف نذإو (لدبو ديكوتو فطعو تعن :نم عباوتلا اهيفو) ةيعبتلا

 .”''ديدج يزب تركنت دق عباوتلاو تارورجملاو تابوصنملاو تاعوفرملا

 220ص.ةمدقملا( )١

 ١. "5ص «يجاج زلل «حاضيألا ( فز

 .«فيرش نيدلا حالص دمحم .د ؛:ناسح ماه باتك لالخ نم «ىنعملاو لكشلا نيب يوغللا ماظنلا ()

 .7 7١ص 2191/4 ةتس ,37/ع .ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوحب ةلاقم
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 بيكرتلا رصانع ليلحت يف هنم دبال هنأو «نئارقلا رفاضتب لوقلا نأ ()

 ةيوحنلا لماوعلاو يوحنلا لمعلا ةفارخ ىلع ءاضقلا" هنأش نم اذهو .يوغللا

 نم يوحنلا سردلا يف هيلع موقت اب لماعلا ةركف نع اًيرهوج فلتخي ال"

 ...ةبترلاو .صاصتخالاو .ءاضتقالاو ءبيكرتلاو دقعلاك -طباوضو ئدابم

 ذخألا نمضتي" -طباوضلاو طورشلا هذه لالخ نم -لماعلاب لوقلاف .خلإ

 ةعومجم عارت مل نإ هتالومعم ددحنو هددحتن نأ عيطتسن ال نحنف «نئارقلا أدبمب

 لماعلا ةركف نأ امك ناسح مات اهب لاق يتلا نئارقلا لمشت طباوضلا نم ةفلتخم

 لماعلا نيب يلالدلا قفاوتلا طرشك) ةيلالدلا داعبألا يعارت اًطورش نمضتت

 .""فلؤملا هلمهأ بناج اذهو (اًّلثم لومعملاو

 -رجلاو بصنلاو عفرلا يف هرصح سانلا مهنع مهفف لماعلاب ةاحنلا لاق اذإو

 قح لماعلا مهف اذإ امأ ءميقع فقوم يف -ذئنيح -اننإف -ريثك نم ليلق وهو
 نع مجني امو بيكرتلا يف ةيظفللاو ةيونعملا تاقالعلل اًدصر هنوك :يأ .مهفلا

 نوكن اذه اننإف «ةبرعملا تاملكلا رخاوأ ىلع ةيتوص رهاوظ نم تاقالعلا هذه

 ٠ .اهتاموقم اهل ةيرظن مامأ

 "ةنيرقلا رادهإ" أدبم ىلإ يدؤي دق نئارقلاب لوقلا نإ :هلوق امأو (4)
 «ةكرحلا لمهتف دانسإلا ةنيرق ىلع اًدامتعا سبللا نمأ دنع "اهيف صخرتلا"وأ

 مالك ضعب يف ءاج ام ىلإ هب ريشي وهف ؛لماعلا ةركف ةيمهأ مدع ىلع ليلد اذه يفو

 .777 ص «يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ينعملا ةلزنم ( 1(
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 :مطوق لثم كلذو «ىنعملاو بارعإلا نيب هيف ةكفنم ةهجلا نأ هرهاظ ام .برعلا

 .يسأر يف ةوسنلقلا تلخدأو ءّرجحلا ٌجاجزلا رسكو ناسا ةيوقلا عطق)

 ”(اهتزيجع اهب ءونتتل ةنالف نإو «ةقانلا لع ضوحلا تضرعو .يعبصإ يف متاخلاو

 ىنعملا يف هنأ عم عوفرم ظفللا نأل ؛لعاف اذه :لاقي نأ يضتقي بارعإلاف «

 هنأ عم بوصنم ظفللا نأل ؛هب لوعفم اذه :لاقي نأ يضتقي كلذكو .هب لوعفم

 :رعاشلا لوق هنمو «ىنعملا يف لعاف

 هٌرَجَه مهتاَءوَس تغلب وأ نارجت ْتعَلَب اق َنوُجاَده ٍذِففاَنَقلا لشم

 وأ مُيتاَءوس ٌنارجن تغلب" :دارأ بلقلا ىلع (رجه) عفرو «(تآوس) بصنب

 نادلبلاو ءرخآ اًناكم غلبتف ناكم نم لقتنت تآوسلا نأل ؛مالكلا هجو كلذو ٌرِجَه

 .”"نغلبي الو نغلبي امنإو نلقتني ال

 :روفصع نبال لمجلا حرشو ١8١/7 :رعشلا حاضيإو 517/7 :يناريسلا حرش رظني ( )١

/1001. 

 :ةياورب ء١١1 :هناويد يف وهو هموقو اًريرج وجهي لطخألل «طيسبلا نم تيبلا (0)

 رجه مهتآؤس تثّدح وأ نارجن تغلب دق نوجاده تارايعلا ىلع

 :يرجشلا نبا يلامأو ١١8. /7 :بستحملاو 077١/١ :دربملل لماكلا يف ىلوألا ةياورلاب تيبلاو

 517 /7 :ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو 0185 ص ءروفصع ننال يجاجزلا لمج حرشو «5

 قيقحت يف يحانطلا /د هققح ام ىلع عفرلا حجارلاو ءاهعفرو نونلا بصنب يتأي "نارجن" :هلوقو
 ١١. ال ص :رعشلا باتك

 71/1 «يفاريسلل «باتكلا حرش ()
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 :هلوقب كلام نبا هيلإ ريشي ام وهو "بارعإلا بلق" ةرهاظلا هذه ىلع قلطيو

 "شقت الف اَوَور لعاف ٍبْضَن َعَم سيتي اَل هب ٍلوعفم َعسْفَرَو
 ناك نإف ؛ةيلوعفملا ةمالع بصنلاو «ةيلعافلا ةمالع عفرلا نأ :تيبلا ىنعمو

 ىنعملا روهظ مهعفدي دقف ةمالعلا ريغب لوعفملا نم لعافلا هيف زيمي عضوم كانه

 :نارمأ تيبلا اذه نم مهفيو ءرخآلا بارعإب امهنم دحاو لك بارعإ ىلإ

 ةمالس ىلع فقوتي (بارعإلا بلق) نأ هنم مهفي (سبتلي ال) :هلوق ١.

 رجي مل بارعإلا نم الإ مهفي ال مالكلا ىنعم ناك اذإف هيف سبللا مدعو ىنعملا

 ىلإ يدؤي كلذ نأل وأ .ىنعملا اهيلع فقوتي انه بارعإلا ةنيرق نأل ؛بلقلا

 .هريبعت دح ىلع سبللا

 رارطضا يف الإ نوكي ال "بارعإلا بلق" نأ هنم مهفي (سقت الف) هلوق ١.

 .هيلع ساقي نأ يغبني الف مالكلا

 (بارعإلا بلق) يف نيينايبلاو ةاحنلا فالتخا

 ةركف ةيمهأ مدع ىلع ناسح مامت .د هب لدتساو -انه كلام نبا هركذ امو

 نبا صخلا دقو ؛هيف نوينايبلاو لب «ةاحنلا فلتخا -يبرعلا وحنلا ف لماعلا

 :اًنالث اًلاوقأ نييوحنلا نع ىكحف ”فالتخالا اذه ماشه

 )١ ( «ةيفاشلا ةيفاكلا حرش 7/ 517.

 ,ال ١ ص ؛داعس تناب حرش 02

 امال -



 ام ذإ ؛دساف اذهو" :لاق «ليوأتلا طرش نود ةرورضلاب صوصحمل هنأ ١-

 .8"هيوبيص كلذ ىلع صن ءرطضملا هلواحي هجو اهلو الإ ةرورض نم

 نمضنتي نأ هب دارملاو ءليوأتلا طرشو ةرورضلاب هصخ نم مهنمو -1

 .نوج اده ذفانقلا لثم :قباسلا لطخألا تيبك بلقلا هعم حصي ىنعم مالكلا

 ل يع واب

 (بلا - ىلاعت -هلوقب جتحاو ءاقلطم مالكلا يف هزاجأ نم مهنمو 3-31
 31 بس

 "وقل يلو ٍةَبصُعلابُءوُنكل ُهَحِئاَمم

 .ةلقاثتم اهب ضهنت يتلا يه ةبصعلا لب «ةلقاثتم ةبصعلاب ضهنت ال حتافملاف

 ريغ يف زوجي هنأ :وه ءاّعبار اًهجو يدادغبلا ةمالعلا هيلع كردتسا دقو-

 هيلع نآرقلا لمحي نأ زوجي الو «نآرقلا

 يف الوبقم هنوك يف اوفلتخا" : مسايا يصار وجا ماش ياوعقإول

 نإ :لاقف مهضعب لصفو ءاقلطم موق هدرو ءاًقلطم موق هلبقف حيصفلا مالكلا

 ." الف الإو ,لبق اًفيطل اًرابتعا نمضت

 سيلو" :بابلا رخآ يف لاق «(رعشلا لمتحي ام) باب يف هيوبيس مالك درو دقوو «قباسلا عجرملا ()

 .77 /1 ؛باتكلا "'اًهِجو هب نولواحي مهو الإ هيلإ نورطضي ءىش

 قرا :ةيآ ءصصقلا :ةروس (؟ 0

 .9814 /7 «داعس تناب حرش ىلع هتيشاح (7)

 ١, ص داعس تناب حرش ( 4:

 امم



 :ةرهاظلا هذه يف لوقلا قيقحت

 ' ”نايح وبأو «”روفصع نبا هلْبَقو ماشه نبا اهاكح يتلا لاوقألا هذه

 ءريبك طلخو سبل ىلإ يدؤي وحنلا اذه ىلع ةلأسملا ضرعو ءرظن اهيف ”نيمسلاو

 :*ناعون بلقلا نإ :لوقأ كلذ حيضوتلو

 نأ :هب ينعت "ٌراسملا ٌبوثلا عطق":كلوقك -طقف -يظفل بلق :امهدحأ

 لكو ءهبصنت كلذ عمو لعاف (راسملا) نأو ؛هعفرت كلذ عمو لوعفم (ٌبوثلا)

 تامالع تبلق كنكلو ةيلوعفمو ةيلعاف نم ىتعملا يف هل وه ام ىلع قاب امهنم
 ثبوثلا عطق" روكذملا لاثملا يف ديرت نأك ءيونعم بلق :اههيناثو .بارعإلا

 لعفلا لعجف ءرامسملا عطق يذلا وه هنأك عطقلاب هتردابل بوثلا نأ "رامسملا

 .زاجملا ليبس ىلع هيلإ دنسأو «رامسملا ىلع بوثلا نم اًعقاو

 الو هتقيقح ىلع قاب (رامسملا بصنو «بوثلا عفر) بارعإلا نأ :كلذ ىنعمو

 .هل اًققاوم بارعإلا ءاج يذلا ىنعملا يف بلقلا لب هيف بلق

 )١ ( ءلمجلا حرش 181/7.

 .28- هال ١/ «طيحملا رحبلا ( ؟)

 40١/6. .نوصملا ردلا(*)

 0379/4 ؛يواضيبلا ىلع باهشلا ةيشاحو 487/١«: ءصيخلتلا حورش :كلذ يف رظني ( :)

 .7945/4 .بدألا ةنازخو
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 لوألا عونلا يف الإ يرجي ال (بارعإلا بلق) نأ -اًضيأ -كلذ ىنعمو

 اًقفاوم هيف ءاج بارعإلا نإف (يونعملا بلقلا) يناثلا عونلا امأ (يظفللا بلقلا)

 .اًيزاجم ىنعم ناك نإو «ملكتملا هدارأ يذلا ىنعملل

 ام نأو ءيظفللا بلقلا يف يرجي ال روكذملا فالخلا نإ :لوقأ كلذ حضتا اذإف

 يف يكبسلا نبا لاق هل لح ال يارعإلا بلقلا يف فالخ نم ةاحنلا هركذ
 قلعتي اذهف يظفللا بلقلا ين ناك نإ فالخلا نأ رهظي يذلا" :*”حارفألا سورع

 قاب ىنعملاو .طقف بارعإلا تامالع بلقب هيف رييغتلا نأل ؛نيينايبلاب ال ةاحنلاب

 ةياكح يغبني ال لب :ةرورض هنأ -ذئنيح -رهاظلاو «هيف نينايبلل لغش الف «هلصأ يلع

 نوكي نأ زاج الإ كلذ هيف ىرت لحم نم ام هنأل ءاليلد هل دجت داكت ال لب .هيف فالخلا

 الو هزاوجب عطقلا يغبتيف يونعملا بلقلا يف فالخلا ناك نإو !!اًيونعم هيف بلقلا

 "؟ذش نم الإ ةحضاولا ةقالعلا عم زاجملا عنمي نمو «هعنمل ةهبش

 يف فالخ هدم نويوحنلا هركذي ام نأ يكبسلا نبا هركذ امم صلخأو ءاذه

 بلق) وهو (يظفللا بلقلا) نونعي اوناك نإ مهمأل ؛هل قيقحت ال (بلقلا)

 نم ام هنأل ؛هيلع ليلد ال لب .دحأ هب لقي مل ةرورض هنأ باوصلاف (بارعإلا

 هيف ىنعملا لعجي نأب ءاّيونعم هيف بلقلا نوكي نأ زاج الإ كلذ هيف ىعدي لاثم

 .ىنعملل هيف اًمفاوم بارعإلا نوكي مث نمو ءاّيقيقح ال اًيزاجم

 0ك «داعس تناب حرش ىلع هتيشاح يف يدادغبلا هنعو 0١ «صيخلتلا حورش )١(

 تا



 نأل ؛مهثيدح نم سيلف (يونعملا بلقلا) مهفالخب نونعي ةاحنلا ناك نإو

 عطقلا باوصلا نأ ىلع اًيزاجم ىنعم ناك نإو ىنعملل اًقفاوم ءاج هيف بارعإلا

 اى !؟ذش نم الإ ةحضاولا ةقالعلا عم زاجملا عنمي نمو هعنمل ةهبش الف هزاوجب

 .يكبسلا نبا لاق

 "دانسإلا" ةنيرقب لوقلا نأ نم مامت /روتكدلا هيلإ بهذ ام نإف اذه ىلع ءانبو

 لوقلا ةجيتن يه يتلا بارعإلا تامالعب بعالتلاو «نئارقلا يف صخرتلا حيبي

 مهنع درو ام نأو .برعلا مالك يف هيلع ليلد ال لوقلا اذه نإ :لوقأ «لماعلاب

 يذلا ةوارطلا نبا ىلع عيبرلا بأ نبا بقع اذلو ؛مدقت امك قيقحت ىلإ جاتحي هيف

 دحأ تملع ام" :هلوقب ءتئش ام بصناو تئش ام عفراف ىنعملا مهف اذإ هنأ ىري

 عفر مزلت برعلا نإ :نولوقي -مهنم هيلع لوعي نم -مهلك نويوحنلا .هلبق هلاق

 رطضي نأ الإ مهفي مل مأ .بارعإلا ريغ نم ىنعملا مهف ,لوعفملا بصنو ؛لعافلا

 .""ىنعملا مهف دنع كلذو سكعيف رعاشلا

 لمتحي ام باب) حرش يفف !!ةرورضلا دنع هحيبي ال يناريسلا ديعس ابأ نإ لب

 بصن الو .بوصنم عفر كلذ نم ءيش يف سيلو" :لاق .باتكلا نم (رعشلا

 اًطقاس ناك رعش يف اذه دجو ىتمو ءاّنحال هيف ملكتملا نوكي ظفل الو ءضوفخم

 .””"رعشلا ةرورض يف لخدي لو ءاًحرطم

 )١( ص .طيسبلا 77

 ) ) 5:يناريسلا حرش 57/1.
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 بلق) ناونع تحت "(رعشلا ةغل) هباتك يف ةسامح دمحم .د لوق امأو

 هيف مدقت [ك فالخ وهو «هيف ةاحنلاو نييغالبلا فالخ هضرع دعب -(بارعإلا

 ءرعشلاب اًضوصخم سيل (بارعإلا بلق :يأ) كلذ نأ هارأ يذلاو" :-ريبك طلخ

 ةظفاحملاو ةيفاقلاب قلعتي بلقلا لئاسم نم درو ام مظعم نأل ؛هيف رثكي ناك نإو

 ىعدأ نوكي دق هيف ةروصلا بلق نع اًلضف «ةديصقلا يفاب عم اهقواست ىلع

 مهفلا يف نكمأ نوكت ذئنيحو ةدحاو ةعفد ال لهم ىلع اهباعيتساو ءاهيف ريكفتلل

 ميركلا نآرقلا نمو بلقلا اذه يف رثنلا نم ةلثمأ تدرو دقو سفنلا يف ىوقأو

 .”"'وّوقلا يو ٍةَبضُعلا وعل هاف َّنِإ ام" :ىلاعت -هلوق يف -اًضيأ
 :نيرمأل ءرظن هيف مالك وهف

 ءرعشلا يف اًريثك عقي (بارعإلا بلق) نأ ئري هنأ همالك نم حضاو :امهدخأ

 مث نمو هب اًصوصخم نوكي الأ يغبني هنأ وهو «كلذ نم دعبأ ىلإ بهذي لب

 بلق) نيب اًطلخ هيف نأ ىلع كلذ يف لوقلا قيقحت مدقت دقو ؛هيلع ساقي

 باب هنأل ؛رعشلا يف اًريثك عقو هنأ ركنأ ال يذلا (يونعملا بلقلا) نيبو (بارعإلا

 .كلذ مهبجعي ام اًريثك ءارعشلاو «ىنعملا يف زاجملا ىلع دمتعي حيلم
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 بلق) نأ :باوصلاو .نآرقلا يف "بارعإلا بلق" عوقو ىلع هب الدتسا

 .بارعإلا سكعيف رعاشلا اهيلإ أجلي ةرورض وهف .هدوجو حص ول (بارعإلا

 عوقو نم نورسفملاو ةاحنلا هنع ثدحتي ام امأ «"”ميركلا نآرقلا يف هل دوجو الف

 بهذ لب (يونعملا بلقلا) يناثلا عونلا نم وهف «ميركلا نآرقلا يآ ضعب يف بلقلا
 اذإ ءوني ءان :لاقي'"' :نايح وبأ لاق «ةيآلا هذه يف بلق ال هنأ ىلع نيرسنملا روهمج

 رفقا هناب انباهتسأ دنع :تلقلاو تلق وه :ةديبغوبآ :لاقو لقني نبت

 ءرطاف :ةروس) "العلا ِِداَبع نم هنلا ىَشْحي الإ" :ةءارق نم نامعنلا ةفينح يبأ مامإلل بسن امامأ ( )

 ءاقبلا وبأ اهركذ دقو .ةذاش ال «ةركنم ءارق يهف «ءاملعلا بصنو «ةلالجلا ظفل عفرب (18:ةيآ

 رمع نع يورو" :يسولألا لاق «ةبسن الب (85 )١: ذاوشلا تاءارقلا بارعإ هباتك يف يربكعلا

 ( َءاَُمْلأ ) عقرلاب (ًهأ ىَقْب نإ اءرق اههنأ امهنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأو زيزعلادبع نب
 ال اهلعل :نايح- وبأ لاقو «ةءارقلا هذه يف -يرزجلا نبا :ينعي -رشنلا بحاص نعطو بصتنلاب

 اهركذو يرشخغزلا اهركذ امنإو ؛ةءارقلا هذه اوركذي ملو ذاوشلا يف اًبتك انيأر دقو ءامهنع حصت

 ةيشخلا نأ ىلع تجرخو لماكلا هباتك يف ةدانج نب يلع نب فسوي مساقلا وبأ ةويح يبأ نع

 حور "رايتخالا ىنعمب درت ةيشخلا ليقو ابيهم نوكي مظعملا نإف موزللا ةقالعب ميظعتلا نع زاجم

 :يأ -اهتحص ضرف ىلع (108/7) فاشكلا يف يرشخمزلا مالك نأ يأ «1431/57 «يناعملا

 ىلع ال .هتقيقح ىلع اهيف بصنلاو عفرلا امنإو «بارعإ بلق ةيآلا يف سيلف ؛ديعب وهو «ةءارقلا

 «رايتخالا :ىنعمب ةيشخلا نوكت نأب «ةقيقحلا ىلع وأ .ىنعملا بلق يف !ى .زاجم ىنعملاو .سكعلا

 :ةيذ | هذه يف لوقلا قيقحت رظنيو «ءاملعلا هدابع نم يفطصيو هللا راتخي نإ :ملعأ هللاو - ىنعملاو

 ؛يحانطلا تالاقم نمض ؛(ءارعشلاو وحنلا) :هتلاقم يف .هللا همحر ءيحانطلا .د هبتك ام

 7 ؟”« ص

2 



 .هتأجأو ءهب تئجو هتبهذأو هب تبهذ :لوقت اى «ةيدعتلل ءابلا نأ حيحصلاو

 .”"هلمأتف ءيدسلاو .حلاص يبأو .سابع نبا نع هانعم يورو «ةاحنلا هراتخاو

 فت مي (

 مهأ يف -ةيبرعلل يوحنلا ماظنلا فصو يف ناسح مامت روتكدلا عورشمف «نذإ

 ودبي امك -هتقيقح يف ودعي ال -"نئارقلا رفاضت"و "قيلعتلا نئارق" :هبناوج

 لماوعلا'' ةيرظن يف ميدقلا يوحنلا ركفلا هلمجأ امل -هتيبلاغ يف -اًليصفت الإ - يل

 ةيرظن نإف مث نمو !!نايحألا ضعب يف هنع ترصق اهنأ معزأ لب "تالومعملاو

 اًلومشو ةقد رثكأ لوصأو دّمُع نم هيلع موقت اب يوحنلا ركفلا يف "لمعلا"

 حطصم نع لودعل هجو الف ءناسح مامت .د اهب لوقي يتلا "نئارقلا" ةيرظن نم

 .ضرغلاب ءافيإلا نع زجاع لب «ةردق رثكأ سيل رخآ ىلإ رقتسم تباث

 انف زف اق

 نمو «يبرعلا يوحنلا ماظنلا رهوج يه -يبأر يف -"لماعلا" ةيرظنف ,دعبو

 .ةاحنلا نيركفملا ةيرقبع سكعي يذلا يوحنلا ريكفتلا يف ةفارطو ةقد رهاظملا رثكأ

 ىلإ يدؤيس يوحنلا سردلا نم "لماعلا" ةيرظن فذح نأ معزأ داكأ لب

 نع نيثدحملا زجع نم كلذ ىلع لدأ سيلو“ !!هلمكأب يبرعلا وحنلا رايبنا |

 ."”هل مهداقتنا ةدش نم مغرلا ىلع هنم لضفأ يريسفت زاهجب لماوعلا ماظن لادبتسا

 )١ رحبلا( 775/8

 ص «نيثحابلا نم ةعومجم «ياسللا ثحبلا :رظني ( ؟) 186.
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 ةقسانتم بيع لك نم ةيلاخ وأ دقنلا قوف ةيرظن اهنأب ءاعدالا كلذ ينعي الو

 كلت اهريثت ىتلا تايلاكشإلا ضعب كانه نإ لب ءاهطباوضو اهوصأ يف اًمامت

 نأ نكمي ةيجهنم لولحو ةسارد ىلإ جاتحت.يوحنلا سردلا يف لمأتي نمل ةيرظنلا

 ىلإ ةفاضإلا ."اقسانتم الماكتم اًيدقت يوحنلا ركفلا مدقي نأ دعب اهيلإ ىدتهي

 «قورف ىلإ قورفلاو ؛تايثزج ىلإ تايثزجلا اومسق ىتح ليلحتلا يف مهقمعت

 ذإ ,نيهاش روبصلادبع روتكدلا هب رقأ ام اذهو ؛775 ص ءيبرعلا يوحنلا لاونملا :رظني ( (1

 نكميالام ىلإ لصوتلا عطتسي مل -ةغللاو وحنلا رافسأ يف مساو فاوطت دعب -هنأ حرصي

 وه اك سيلو - رييغتلاب ةموكحم ةيبرعلا ةلميجلا ءازجأ نأل ؛"لماعلا'" ةركف نع هب ءانغتسالا
 "لماعلا" ةركف لالخ نم الإ هطبضو هميظنت نكمي ال رييغتلا اذهو -ةيبنجألا تاغللا يف لاخلا

 اهيلإ بهذ يتلا "نئارقل" ةركف اهوح رودت يتلا عاونألاو برضألا نم اًريثك رصتخت يتلا

 يف :رظني .يفيظولا مأ يميلعتلا ىوتسملا ىلع ءاوس «قيبطتلا ةريسع دعت يتلا .ناسح مامت روتكدلا

 .١الهدص «يرغللا روطتلا

 رود" هثحب يف لماعلا ةيرظن تايلاكشإ ضعب لوح يريهملا رداقلادبع .د هبتك ام :رظني (

 - 54 يبرعلا يوغللا ثارتلا يف تارظن) هباتك نمض "؟عراضملا لعفلا برعأ اذامل"و ”بارعإلا

 لوح -75١9( ؛7١7يبرعلا وحنلا لوصأ) هباتك يف يناولحلا ريخ محم .د هبتك امو (87

 ءانايحأ ليوأتلاو ريدقتلا ءوسو -لماوعلا ضعب يف نييوحنلا فالتخا -لماعلا ةيرظن تالكشم

 نزواجت اذإو'' :لوقي .رهاوظلا هذه هضرع دعبو .رهاوظلا ضعب ريسفت ين ضقانتلاو -

 ةيرظن انل تدب ءرصم ينو :قارعلا يفو ؛:ةصاخ نانبل يف ترهظ يتلا ةفيعضلا تاوصألا

 رهاوظل اًريسفت لمشأو ءيفصولا جهنملا نم اًوند رثكأو ءباوصلا ىلإ برقأ لماعلا يف ءامدقلا

 ْ ."'ةيبارعإلا ةغللا
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 ال تايلاكشإلا هذه .”لوصألاو طباوضلا ضعب لوح شاقنلاو لادجلا ةرثكو

 اهيلع ضرتعي ال ةيلكلا لوصألا نإف ةركفلا لصأ ىلع اهب ضرتعي نأ حصي

 نم مولعم وه ام اذهو ءكسائتم داضم ركفب ضحدت نكلو «نيلاثم وأ لاثمب

 ظ .ةرورضلاب مولعلا ةفسلف

 ملعأ ىلاعت هللاو

 :هباتك يف .يوحنلا سردلا يف هرثأو فالتخالا اذه رهاظم لوح :ةسامح دمحم .د هبتك ام :رظني ( )١

 .(1م95- ١ا/ال ص «ةلمجلا يف ةيبارعإلا ةمالعلا)

 0 كلك



 ىناثلا لصفلا

 عرفلا او لصألا

 ؛ةيبرعلا ةيوحنلا ةيرظنلا يف اًديرجت رثكألا تناك "عرفلا"و "لصألا" :ةيئانثا

 :كلذ نع جرخ ام امأ "'لصألا" ىلع ءاج ام "'هقحو مالكلا دح"' ةاحنلا ربتعا دقف

 وأ "لمحلا" وأ "سايقلا" نم برضب "هلصأ" ىلإ دري يذلا "عرفلا" نم وهف

 اًردق ققحي نأ "ةيئانثلا" هذه لالخ نم يوحنلا ركفلا عاطتسا دقو ."لوأتلا"

 .ةغلل ''"نيملكتملا لامعتسا" و .هعضو يذلا "يرظنلا زاهجلا"' نيب ةمءالملا نم اًريبك

 لكل بيوبتلاو ميسقتلاو باعيتسالاو رصحلا نم -ةلهذم ةقد يف -مهنكم اك

 .«باجعإلاو بجعلا ريثي وحن ىلع .ةغللا رهاوظ
 ثحابيلا
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 يوحنلا سردلا يف ''عرفلا"و "لضألا" ةيئانث ةيمهأ

 "يروج" لصألا"' ةلوقم ههابتنا دشت يوحنلا سردلا يف رظانلا نإ

 رواحملا نم اًروحمو ءيوحنلا ركفلا ىلع رطيست يتلا تالوقملا زربأ نم اهرابتعاب

 .اهوح رودي يتلا ىربكلا

 قلطني -ينايبلا لقحلا يف ةفرعملا بناوج لك يف ريكفتلا لب -يوحنلا ركفلاف

 :ةيرلل ةريظنال

 -اهيلع ةينبلا لوصألا نم دعاوقلاو ماكحألا طابنتسا وهو ءلصأ نم امإ -

 لوقي ."برعلا نع ةدراولا ىلوألا هتروص يف يوغللا صنلا هلثمي انه -لصألاو

 .طئاملا لصأو ؛لبجلا لصأ يف دعق :لاقي '"ءيشلا لفسأ" :هب داريو ةغللا يف '"لصألا" قلطي ( )١

 هيلع ءيشلا كلذ دوجو دنتسي ام ءيش لك لصأ :ليق ىتح رثك مث رجحشلا لصأ علقو

 ين -وهف "عرفلا" هفالخبو .دعاوق تيمس اهعورفل ساسأو ىنبم اهنإ ثيح نم لوصألاو

 اًعرف هعرفي ءىشلا عرف :لاقي ءاهنصغ :يأ .ةرجشلا عرف نم ذوخأم .ءيش لك ىلعأ :ةغللا

 اهجرختساو هعورف اهلعج :لئاسم لصألا اذه نم عرفو ,مهقاف :موقلا عرفو «هالع اذإ ,ةعارفو
 .سورعلا جاتو «(ع.ر.ف)و (ل.ص.أ) يتدام ,برعلا ناسل :رظني .زاجم وهو .تعرفتف ءهنم

 ءاقبلا يبأل تايلكلاو (نيعلا باب نم ءافلا لصفو .ماللا باب نم ةزمهلا لصف) يديبزلل

 .١؟ ص «يوفكلا

 .اهدعب امو ٠١ 4 ص «يرباجلا دباع دمحم .د .يرعلا لقعلا ةيئب :رظني (؟)
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 نع ءيشلا عامس حصي مل اذإو .برعلا نع عمس ام لصألاف" :جارسلا نبا

 .""سايقلا ىلإ هيف ئتل برعلا

 ءلصألا ىلع عرفلا هيف لمحي يذلا سايقلا وهو .لصأ ىلإ ءاهتنا امإو -

 .اهيلع سيقملا ةروصلا -انه -هلثميو

 اهرابتعاب ركفلا اذه اهيلع ينب يتلا طباوضلا وهو ءلصأ نم هيجوتب امإو -

 يتلا ةداملا عمجب أدبي يوحنلاف" ءاهب نومصتعي نيناوقو ءاهنوعجاري اًلوصأ
 اهعضخي مث «ةظحالملاو ءارقتسالا اهيلع يرجيو «(عومسملا) اهيلع قلطي

 يف أدب ءاهملاعم تحضتاو «(باوبألا) فانصألا هل تماقتسا اذإ ىتح .فيئصتلل

 ينابمل ةفلتخملا روصلا نيب لعافتلل ام اًروصت لثمي .درجم يوينب لكيه ءاشنإ
 نيحو .(ريثأتلا)و (رييغتلا) حلطصم ةاحنلا هيلع قلطأ يذلا لعافتلا اذه .ةغللا

 نم هرواج امث هعقوم بسحب ءهروص ددعتت دق دحاولا فرحلا نأ ةاحنلا ىأر

 ةفلتخملا روصلا اولعجي نأو .روصلا هذهل اًلصأ اودرجي نأ مهيلع ناك .فورحلا

 ءافخإلاو ماغدإلا رثأك «ريثأتلاو رييغتلل ةنيعم ئدابم بسحب .لصألا نع الودع

 لالدتسالا"ب يوحنلا ريظنتلا يف فرعي ام وهو ”"خلإ ...بالقإلاو

 :ىلع لدت لوصألا نإ :مهوق لشم .” "لوصألاب

 ١/ ٠١. «جارسلا نبال ءوحنلا يف لوصألا )١(

 1١١-١190. ص «ناسح مامت .دءلوصألا (؟)

 /1١1. ص .حارشنالا رشن ضيف :رظني (*)

 كك



 ""' .مزجلاو بصنلا لبق عفرلا نأ ©

 ."عفرلا لمعي الو بصنلا ءامسألا يف لمعي لماع برعلا مالك ين دجوي ال هنأ ©

 ”' .همكح ريغتي مل هانعم ريغتي مل اذإ لماعلا نأ

 . "هيف اًلماع رسفي نأ حصي ال ءيش يف لمعي نأ حصي ال ام نأ *

 ” .خلإ ...ضتقمل الإ هفلاخي الو ءلصألا عبتي عرفلا نأ »

 وحنلا ةيرظن ءانب يف "عرفلا"و "لصألا" ةيئانث ةيمهأ نم مغرلا ىلعو

 فالخ ال اًنايب يوحنلا ركفلا جيسن يف نّيِب عيرفتلاو ليصأتلا أدبم ْذِإ ؛يبرعلا

 لالخ نم الإ اهتيمهأ زربي مل -وحنلل -ميدقلا يلوصألا سردلا نأ الإ :هيف

 |( -"صئاضخلا" هباتك باوبأ نم ضعب يف (ه747 :ت) ينج نبال ثيدح

 يف بارغإلا" هيباتك يف (هدالال :ت) يرابنألا تاكربلآ وبأ هلمجأ ام مث -يأيس

 (سايقلا)» نع بضتقملا هثيدح ءانثأ يف "ةلدألا عمل"و "بارعإلا لدج

 .(حارتقالا) هباتك يف (ه١941 /ت) يطويسلا هيف هعبتو .(باحصتسالا)و

 .اهسفن ةحفصلا .قباسلا عجرملا )١(

 .186 ص «فاصنإلا (؟)

 )( «حيرصتلا ١/ 0

 .١1؟ /”ءعمشا (؟)

 .١١الال ص «حارشنالارشن ضيف (5)



 تحت «(لوصألا) ميقلا هباتك يف ناسح مامت /روتكدلا ذاتسألا هبتك ام ناك مث

 ةيمهأ حضوأو ءاهتاتش ململ نم لوأ -ىرأ ام ىلع -ناكف (باحصتسالا) ناونع

 هطعي مل باب اذه" :لاقف ءيوحنلا سردلا يف "عرفلا"و "لصألا"' ةلوقملا هذه

 ركذ دنع اوبأد دقلف .وحنلا لوصأل مهضرع دنع ةيانعلا نم هقح نوفلؤملا

 لوخدلا نود .حلطصملا حرشب اوفتكي نأ (سايقلا كلذكو لوقأ) باحصتسالا

 لصأ)و :؛(عضولا لصأ) :لثم .,تاحلطصم اوددري نأو .رظنلا ليصفت يف

 .(لصألا ىلإ درلا)و .(لصألا نع لودعلا)و .(روجهملا لصألا)و :(ةدعاقلا

 قايس نم تاحلطصملا هذه يناعم مهفي نأ ئراقلل نيكرات .خلإ ...(هجولا)و

 نكت مل (باحصتسالا) ةيرظن نأب وحنلا لوصأ يف نيفلؤملا مهتأ تسلو .مالكلا

 .قيبطتلا اونسحي نأ اوعاطتسا ال كلذك رمألا ناك ول ذإ ؛مهناهذأ يف ةحضاو

 اولكتا مهنأل ؛تابثإ نود تامولعملا نم ريثكلا اوكرت مهنأ مهيلإ ههجوأ ام لكو

 نآل ؛اهتابثإ يرورضلا نم اودجي مل مهنأل وأ .مهنامز يف اهعويش ىلع

 ةلواحي ىلع مزعلا تدقع اذكهو «ةلدألا فعضأ نم مهدنع ناك (باحصتسالا)

 يف حيحصلا هعضوم هعضأ نأو «ليلدلا اذه يف رظنلا ليصافت نع فشكلا

 ظ ٠ "'ةيوحنلا ةطخلا بيترت

 «بابلا اذه يف ديدج نم ناسح مامت /روتكدلا انذاتسأ همدق ال يرابكإ عمو

 ريغ يطويسلاو تاكربلا يبأل اًديلقت (باحصتسالا) ناونع تحت هعمج نأ الإ

 .177 ص .ناسح مامت .د ءلوصألا(١)

 ل



 هموهفمب ةاحنلا هلقن دقو -يهقفلا علا ناسا موهفم نأل ؟قيقد

 وأ اًنوبث ءيضاملا نامزلا يف لاح ىلع تبث يذلا نأ" :هانعم -يوحنلا ثحبلا ىلإ

 :مهوقب هنع اوربع ام وهو «هريغي ليلد دجوي مل ام ريغتي الو هلاح ىلع ىقبي ءاّيفن

 لالخ نم ققحتي باحصتسالا موهفمو.""ناك ام ىلع ناك ام ءاقب لصألا"

 :ةثالث طورش

 .لصألاوهو قباس مكح (1)

 .اديدج (ىح اهئاطعإو قباسلا مكحلا رارمتسا نيب كشلا اهيف عقو ةلأسم 2ب)

 «نيقيلا عطقي ال كشلاو ءنيقيلا وه لصألا نأل ؛لصألا رابتعاب مكحلا (ج)

 .”نيقبلا ةدعاق لاخلا باحصتساف

 :وحن نم "عرفلا"و '"'لصألا" ين تالوقم نم يوحنلا سردلا يف رقتسا ام امأ

 .لمعت الأ ءامسألا يف لصألا ©

 .لمعت نأ لاعفألا يف لصألا

 .لعفلا لمعي الأ لعفلا يف لصألا ©

 .خلإ ...نوكسلا ءانبلا يف لصألا ©

 ةيهقفلا دعاوقلاو 000 /5 ؛يشكرزلل طيحملا رحبلاو 2377 /7 .ءيسخرسلل لوصألا :رظني )١(

 .4017 ص ؛يودنلا دمحأ خيشلل

 . 1177 ص ؛يلماعلا نيدلا سمشل ؛ةيبرعلاو لوصألاو هقفلا يف دئاوفلاو دعاوقلا (؟)



 امو ءاًبحصتسم ناك لصألا ىلع ءاج ام نأ -ةقيقحلا يف -اب, نودصتي الف

 دارملا لب اذيدج (ًمكح ىطعيف (باحصتسالا) ةدعاق نع جرخ هنع هب لدع

 ؛ةيبرعلا ةلمجلاو ؛ةملكلل ةاحنلا اهضرتفا ايلع لثم" :انه (عرفلاو لصألا)ب

 اذه ىلع اًًّيراج ناك ايف دعب ايف بيوبتلاو فينصتلا ةيلمع مهيلع لهسيل

 ريغ ناك نإف .لصألا اذه نع جرخ امو .ةدعاق ين هولعج '"تباثلا لصألا"

 ةيعرف ةدعاق هل اولعج اًدرطم ناك نإو هيلع ساقي ال (اًذاش) هورتعا درطم

 ءانب ريغ -نذإ -ةضرتفملا لوصألا هذه نم مهدارم سيلف اذكهو ...ىرخأ

 ةينب اهنع ذشت ال يتلا .طباوضلاو دعاوقلا سيسأتو «ةلماكلا ةيوحنلا مهتيرظن

 .””"ةيوحن ةلمح وأ ةيفرص

 اهوصأ ةفرعم ىلإ يدؤي (اًرهاظ) ةغللا عورف يف ثحبلا نأ ةاحنلا دجو دقف

 عرقا طاطا هلم .ةيفخ طوطخ اهمظتنت ةغللا رهاوظ فلتخمف ؛(اًريدقت)

 يقابلا اولعجو ءاهوصأ اهولعج يتلا يه ءاهنود يتلا طوطخلا اهنع بعشتت يتلا
 .”اًعورف

 -هقفلا ةيلك ةلجمب ثحب -نيدلا لامج ىفطصم .د -هقفلا لوصأب هتلصو وحنلا لوصأ 22(

 . 17-57 ص ما91/4 ةنسل ١ع «دادغبب ةيرصنتسملا ةعماجلاب

 .”8 ص «سايلإ ىنم .د -وحنلا يف سايقلا (1)
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 يرابنألا دنع ءاهوحنو تالوقملا هذه ىلع (باحصتسالا) حلطصم قالطإو

 لوصأ) ملع ىلإ (هقفلا-لوصأ) ملع تاحلطصم لقن هيلإ امههعفد ءيطويسلاو

 :مهفلا اذه دكؤيو .قرفلا نييبت نود (وحنلا

 ةيئانث نإف كلذ عمو ءمهدنع ةلدألا فعضأ نم (لاحلا باحصتسا) نأ

 ءيبرعلا وحنلا ةيرظن ءانب يف ريبك رثأ -حضتيس امك -اهل "عرفلا"و "لصألا"

 !؟كاذ عم اذه ميقتسي فيكف

 دنع ةصاخو ءامهلبق ةاحنلا دنع اًركذ (باحصتسالا) حلطصمل ىرن ال اننأ »

 هباتك ين رادأ دق هنأ عم ءوحنلا ملعل لَّصأ نم مهأ ٌّدعُي يذلا ءينج نبا

 قلطي مل كلذ عمو .'"عرفلا"و "لصألا" ةلوقم لوح باوبأ ةدع (صئاصخلا)

 -" هللا همحر -هتقد نم اذهو «(باحصتسالا) حلطصم اهيلع

 2 خ2

 ص (ينج نبا صئاصخ يف ةيوحن تاسارد) هباتك يف توقاي ناميلس دمحأ .د هيلإ بهذ امل اًقالخخ (1)

 وه رخآ مساب هصئاصخ يف هلمعتساو (لاحلا باحصتسا) فرعي ناك ينج نبا نأ نم ء١ 68

 نأ :يأ - 54 /” صئاصنخلا -(ىراطلل مكحلا نأ يف باب) هاهس باب يف (ئراطلل مكحلا)

 نم ءايلعلا دنع رقتسا ام سكع اذهو ؛ئراطلا يناثلا مكحلا وه (باحصتسالا) نأ مهف روتكدلا

 .!!هيلع ليلدلا مدعن ئراطلل رظنلا مدعو ناك ام ىلع ناك ام ءاقب وه (باحصتسالا) نأ

 ناك هنأل ؛هباتك يف (باحصتسالا) ركذي مل ينج نبا نأ نم نيثحابلا ضعب هيلإ بهذ امل اًنالخو

 ةلدأ يف :رظنب .مهوصأ نم اًلصأ (لاحلا باحصتسا)ب نوفرتعي ال ةيفنحلاو .بهذملا يفنح

 .١ءالص .ةلحن دومحم .د «يبرعلا وحنلا لوصأو :7/81/ص :نيناسح فافع .د ىحتلا
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 مدختست "عرفلا"و "لصألا" ةيئانث نأ -نإ -نيبت دقف

 نكمي اهبعشتو اهددعت ىلع نكلو .ءةبعشتمو ةددعتم تامادختسا

 موقي .ةيوحنلا ةيرظنلا ءانب يف ةاحنلا هيلإ دنتسي اًجهنم اهرابتعا

 ءىش ىلإ دري وحنلاف .دحاو ءىث ىلإ ةسناجتم ةعومجم لك در" ىلع

 ءيش ىلإ درت ةيليصفتلا ماكحألاو ءجاجتحالا صوصن وهو .دحاو

 ةادأ ىلإ درت ةددعتملا تاودألاو .بابلل ةماعلا ةدعاقلا وه دحاو

 اًجهنم (عرفلاو لصألا) ةيرظن نوكت اذكهو «بابلا ٌمأ يه ةدحاو

 نم درلا اذه هيعدتسي ام عم دحاو ءىش ىلإ ةسناجتملا رهاوظلا در يف

 رامضإ وأ روهظ وأ عسوت وأ ليلعت وأ فذح وأ .ريدقت وأ «ليوأت

 وحنلا ودغيل ؛عرفلاو لصألا نيب طبرت طباور بيلاسألا هذه نأكف

 ."""حاجوعا الو اهيف تُمأ ال دعاوقلا نم ةسناجتم ةموظنم يبرعلا

 :نع مهثيدح يف اًرراب هارن ام اذهو

 .عضولا لصأ ١(

 .ةدعاقلا لصأو ١(

 سايقلا لصأو (*؟

 .بايلا لصأو )0غ

 )١( ص .خلملا سيمح نسح .د «يرعلا وحنلا يف عرفلاو لصألا ةيرظن ١7 -15.



 .قاقحتسالا لصأو (ه

 .نكمتلاو ةيلوألا :ىنعمب لصألاو )0

 .يخيراتلا لصألاو (0

 :يلي ام اذه ليصفتو

21 



 عضولا لصأ ١-

 اذإ ثيحب ءىشلاب ءيشلا صيصخت" :-هتافيرعت حضوأ يف -(عضولا)ب دارملا

 مأ ةيعيبط ةبسانمب صيصختلا اذه ناكأ ءاوسو .”"'يناثلا هنم مهف لوألا قلطأ

 - ىلاعتو هناحبس -هلئا وه له .عضاولا نع رظنلا ضعبو .تابسانملا نم اهريغب

 .(ةغللا ملع)ب اقيصل عضولا نع ثيدحلا حبصأ دقف ”رشبلا وأ

 ةلالدلل ؛عضولا ثيح نم اهتاثيهو تادرفملا ظافلألا رهاوج :هعوضومو

 .ةيثزخلا يناعملا ىلع

 مهفي ام ىلع فوقولاو «ةيعضولا يناعملا مهف يف أطخلا نع زارتحالا :هتياغو

 .”برعلا مالك نم

 ةلزنمب ريصيف ءبرعلا نع عامسلاب لقنلا وه :عضولا ةفرعم ةقيرطو

 «تانكمملا نم نيعم ىنعمل نيعم ظفل عضولا نأل ؛عرشلا ماكحأ يف صوصنملا

 زجي م اًيلقع ال اًيلقن اًعضو تعضو امل ةغللا نأ ىرت الأ" ."اهب لقتسي ال لقعلاو

 .”"لقنلا هب درو ام ىلع اهيف رصتقاو .اهيف سايقلا ءارجإ

 .7/ ١/ «يطويسلل رهزملا )١(

 .7/8 ١/ ءرهزملاو ١/ 4١. ءصئاصخلا :رظني (؟)

 ١/ ٠٠١. فداز ىربك شاطل ةداعسلا حاتفم (7)

 .(عضو) ةدام -يوناهتلل نونفلا تاحالطصا فاشك (؟)

 . اص «ةلدألا عمل (5)



 قلعتي يذلا امأف" :رابجلا دبع يضاقلا لوقي .هنع جورخلا حصي ال عضولا اذهو

 تعقو يتلا ةقيرطلا ريغ ىلع هنم ةعضاوملا عقت نأ هيف حصي ناك دقف «ةعضاوملاب

 كلذك الإ حصي ال ام ةلزنمب راص ةقيرط ىلع هيف ترقتسا اذإ ةعضاوملا نكل ءاهيلع

 مامت وهو .”"تاعانصلا رئاسو ةباتكلاو مالكلا يف نيب اذهو «قيرطلا كلسي نميف

 . "'اًسايق تبثت ال ةغللا نإ'' :هتلوقب نودلخ نبا هانع ام

 ءاهيف ةنماك ناعم ظافلألل نأ :ىنعمب ءعضاولا تافص نم عضولا ناك اذإو

 ىتح املكتم نوكي ال هنأل ؟”ملكتملا تافص نم لاهعتسالا نإف ؛عضولاب اه يه

 هيف مسجتي يذلا وه عضولاف .هيلع يه تعضو ام ىلع ةغل عاضوأ لمعتسي

 .هلامعتسا يف لمعتسملا اهننس ىلع يرجيو «هثحب يف ملاعلا اهبلطي يتلا تباوثلا

 دقف «ةغللا تادرفم عضو دق عضاولا نأ ىلع ءاللعلا ةملك تقفتا نإو

 نم يهأ -وحنلا ملع عوضوم يه يتلا -"ةيدانسإلا تابكرملا" يف اوفلتخا

 :هلوقب يطويسلا |مهعمج :نيبهذم ىلع ؟ ال مأ .عضاولا عضو

 تادرفملا وأ «ةيدانسإلا تابكرملاو تادرفملا عضاولا عّضو له فلثخا "

 كلام نباو بجاحلا نباو يزارلا بهذف" ؟ةيدانسإلا تابكرملا نود ةصاخ

 )١( كيحوتلاو لدعلا باوبأ يف ينغملا ١1/ 141.

 ) )0ص ةمدقملا 4 40.

 .97 4 ص «تايلكلا رظني (")
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 لمجلا لامعتسا فقوتل الإو .عوضومب بكرملا سيل :اولاقو يناثلا ىلإ مهريغو

 .تادرفملاك برعلا نع لقنلا ىلع

 لوصألا لهأ نم امهريغو "' عماوجلا عمج" ين يكبسلا جاتلاو ينارقلا حّجرو

 لاقو .تادرفملا يف ترجح امك بيكارتلا يف ترجح برعلا نأل ؛عوضوم هنأ

 بكرملا ظفللا وه مالكلا :يطعملادبع نبا لوق يف "لوصفلا حرش" يف زايإ نبا

 ؛كلذ ريغب هيف لوقي نيدلا دعس يخيش ناكو «يلوزجلا لاق اذك ءعضولاب ديفملا

 رايتخا ىلإ لمجلا كرت لب ؛تادرفملا عضو امك لمجلا عضي مل ةغللا عضاو نأل

 لامعتسا ناكل تادرفملا لاح تناك ول لمجلا لاح نأ كل كلذ نيبي ءملكتملا

 .كلذك تادرفملا تناك امك .برعلا نع اهلقن ىلع اًفقوتم اهيناعم مهفو لمجلا

 كلذ اولعف امك ؛مهبتك اهوعدويو لمجلا اوعبتتي نأ ةغللا لهأ ىلع بجولو

 ةغل يف ام اًبيكرت زيجي نمم بجعلا" :ليهستلا حرش يف نايح وبأ لاقو .تادرفملاب

 الإ ةيبرعلا بيكارتلا لهو ؛رئاظن بيكرتلا كلذ نم عمسي نأ ريغ نم تاغللا نم

 يف زوجي ال كلذك .درفم ظفل ثادحإ زوجي ال امكف «ةيوغللا تادرفملاك

 نم عامس ىلإ جاتحت ةيعضولا رومألاو ,ةيعضو رومأ كلذ عيمج نأل ؛بيكارتلا

 وحنلا ملع نأ ؛ةغللا ملع نيبو ءوحنلا ملع نيب قرفلاو ءناسللا كلذ لهأ

 يف اعم اكرتشا دقو ؛ةيئزج ءايشأ :ةغللا ملع عوضومو «ةيلك رومأ :هعوضوم

 كك
 ىهتنا .عضولا .٠

 )١(المزهر ١/ 40 -468.

 ها أع



- 
 هلوبقو اقلطم تابكرملا يف "عضولا" ضفر :يئبهذم نيب ثلاث بهذم كانهو 5

 عضو" ب وأ "ماعلا عضولا"ب وأ "يلك نوناق" عضوب لوقلاب كلذو ءاقلطم

 «تابكرملا عاونأ تعضو اهنإ برعلا نأ قحلاو" :يشكرزلا لاق "تابكرملا عاونأ

 ردص نم ىلإ لعف لك دانسإل لعافلا باب تعضوف ءالف عاونألا تايئزج امأ

 اهمسا امأ ؛(اهتاوخأو نإ) باب كلذكو ءالذ صوصخملا لعافلا امأ ءهنم

 رايتخا ىلع ىنعملا تلاحأو «بيكارتلا عاونأ رئاس كلذكو ءالق صوصخملا

 .”"عونممف الإو ؛حيحصف ىنعملا اذه تابكرملا عضوب لئاقلا دارأ نإف ؛ملكتملا

 :عضاولا نإ" :هلوقب يضرلا هانع ام اذهو

 .ةغللا ملع ىلإ اهتفرعم يف جاتحت يتلا يه كلتو «ةيعامس ةنيعم اًظافلأ عضي نأ امإ ©

 :نوناقلا كلذو «ةيسايق يهف ظافلألا هب فرعي اّيلك اًنوناق عضي نأ امإو .

 نم لعاف مسا لك نأ نيب امك كلذو «ةيسايقلا تادرفملا هب فرعي نأ امإ - '

 .فيرصتلا ملع ىلإ اهتفرعم يف جاتحيو (لعاف) نزو ىلع درجملا يثالثلا

 ىلع مدقم فاضملا نأ -اًلثم -نيب امك ةيسايقلا تابكرملا هب فرعي نأ امإو -

 ؛مالكلا ءازجأ بيكرت ةيفيك نم كلذ ريغو «لعافلا ىلع لعفلاو .هيلإ فاضملا

 ةفرعم يفو ؛عراضملا لعفلاو بوسنملاك فيرصتلا ىلإ اهضعب ةفرعم يف جاتحتو

 ””"وحنلا ملع نم هريغ ىلإ اهضعب

 )١(السابيق« ١/ 0

 )١( «يضرلل ةيفاكلا حرش ١/ 0

 "ل



 ثحبلا نم -ةغلل هريظنت نم ريبك بناج يف -يوحنلا ركفلا قلطنا دقو ءاذه

 ملعو هلوصأو هقفلا ةصاخ -هلك ينايبلا ركفلا يف ةدتمم ةرظن يهو ."عضولا" يف

 ةمجرتو ةءارق الإ ضفرلاو لوبقلا نيب ةحوارتملا ةيوحنلا ماكحألا امو'' -ةغالبلا

 لخاد اهريغب اهطابتراو «ةيبرعلا يف ةلمجلا بيكرت نأ :ىنعمب ٠””عضولا ةركفل

 ةيرحل ةعباتلا رهاوظلا نم سيلو «ةمظتنم دعاوقو ةتباث لوصأل عضخي صنلا

 عضولا اذه نم اودرج ذإ ؛"عرفلا"و "لصألا" ةيئانث كلذ يف مهمكحي .ملكتملا

 ةغللا يف لقعلا لامعإ قيرط نع كلذو ءاهنع اًعورف اهريغ اولعج اًلوصأ

 ٠”مهمالك يراجم يف رظنلاو لالدتسالاو سايقلا جهنملاهعاضخإو

 )١( ص ؛بيبحلب ديشر .د ؛بتارملا ظفحو ميدقتلا طباوض ١ 7.

 اهل (خلإ ...يهنلاو رمألاك) غيصلا نأ نم ؛نويلوصألا هيلإ بهذ ام :ييوصألا ركفلا يف هريظنو (؟)

 ميرحتلا يضتقي يهنلاو ءعضولا لصأ رابتعاب بوجولا يضتقي رمألاف .عضولا لصأ يف ةلالد

 الوصف مهدقع هريظنو .اهنع اًعرفو ةيلصألا ةلالدلل ةعبات تالالد كانه نأ الإ ءكلذك هرابتعاب

 لصأ ين اهيناعم نايبو ءرجلا فورحو .فطعلا فورحك .فورحلا ياعم نع ثيدحلل مهبتك يف

 :'"نيرظن نم" يلوصألا اهيلإ رظني مّ نمو :مالكلا نايب يف كلذ رثأو هنع جرخب امو ءعضولا

 دصاقملا بسحب يناثلاو ...قالطإلا ىلع اهعضو لصأ يف ةغيصلا هيلع لذدت ام رابتعاب :امهدحأ

 تاقفاوملا) ''"كلذ فالخ ىلع عضولا لصأ ناك نإو ءاهيلإ دئاوعلا يضفت يتلا ةيلامعتسالا

 قش يف مئاقلا يغالبلا ركفلا لخادم دحأ وه اذه عضولا لصأو .(54 دم /» يبطاشلل

 عضاولا عضو يف هل تعقو ام اهب تزج ةملك لك)ف ءزاجملاو ةقيقحلا نيب ةنراقملا ىلع هنم ريبك

 كنا



 تاودأ ةقالع نع ثدحتي وهو -هيوبيس لوقي الثمف

 اهيلي ال كلذك ماهفتسالا فورحو" :هنع مهفتسملاب ماهفتسالا

 ءامسألا اهدعب اوءدتباف ءاهيف اوهَّسوت دق معَأ لإ لعفلا الإ

 ليغ اهل نوي مالكلاو " :دربملا لوقيو .”"كلذ ثيغ ٌلصألاو

 لع ديز" طوق كلذ“ نيف تلصأ :قكانش يفذزو 0

 هكرادق نيذلا نأ اوكازأ ايذإفا "نيد هيلع" لوقتو "لبخلا

 .”"هرهق دقو

 طبض يف ؛ةيرظنلا مهوصأ ءانب نم -اًريثك -كلذ مهنّدكم دقو
 ذش امب .ديعقتلا يف رابتعالا سيل" ذإ ؛اهدعاوق عضوو ةغللا

 لصأو ةغللا نوناق يف ام ىلع لب ءهباب نع جرخو هلصأ نع

 عضولا سبب 7

 اهعضاو عضو يف هل تعضو يذلا اهلصأ نيبو هيلإ زوجت ام نيب ةظحالمل ...هل عضوت مل ام ىلإ

 ملع) ةزيكر وه يذلا هنع جورخلاو لصألا كلذكو :(7ها١ص «ةغالبلا رارسأ) . زاجم يهف

 نع مهثيدحو ؛ماهفتسالا تاودأ نع مهثيدح لثم ؛مالكلا لصأو .ىنعملا لصأ كانهف (يناعملا

 قايسلا مكحت ىرخأ ناعم نم هيلإ جرخت ام مث .قادأ لك هيلع لدت يذلا يلصألا ىنعملا

 .لايعتسالاو

 )١(الكتابه ١/ ؟5١17.

 .45 ١/ «بضتقملا (؟)

 .0 ١٠ ص «يرونيدلل ةعانصلا راث (”)



 .ةدرجم ةركف ةقيقحلا يف" :لثمي موهفملا اذهب عضولا لصأو

 تاميلكلا عاونأ هيلإ درت .يوغللا ليلحتلا تباوث نم اًةباث ربتعت

 ءاهدياوأو اهدراوش هب سنأتستو ؛ةفلتخملا (بيكارتلا كلذكو)

 ىلع لهس .درطملا لصألا كلذل دباوألا هذه تعضخ اذإ ىتح

 اوحنمي نأ نود .لوصألا هذه ىلع مهدعاوق اونبي نأ ةاحنلا

 7 كانه ةليواتو: انها ريسفت الإ دباوألا

 د0 د

 ,؟3 20 ص ؛ناسح مامت.د «لوصألا(١)
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 تاد هرفملا ىف عضولا لصأ :الوأ

 :نيأدبم نم "تادرفملل عضولا لصأ' نايب يف يوحنلا ركفلا قلطنا دقل

 :ناعون ةيبرعلا يف ملكلاف «قاقتشالاو دومجلا :امهوأ

 .”"هنم ةقتشمو .هل اًعرف نوكت ام اهلبق سيل"ف .دومجلل اصلاخ ناك ام (أ)

 نأ ريغ نم اهتايمسم ىلع تعقوأ لوأ ءامسأ" اهنأل ؛؟سانجألا ءامسأك كلذو

 الإ .قتشم هنأ ىلع لمح هقاقتشا نكمي ام اهنم دجو نإف .ءىش نم ةلوقنم نوكت

 رجحو بارت :وحن «ةقتشم ريغ نوكت نأ اهيف رثكألا لب ءادج اهيف ليلق كلذ نأ

 فورحلاو تاوصألا ءامسأ" اهوحنو ."سانجألا ءامسأ نم كلذ ريغو .ءامو

 ءامسألاو «ةيمجعألا ءامسألاو ءنّمو ام :وحن ءانبلا يف ةلغوتملا ءمسألاو

 ةيساخلا ءامسألاو .ضيبألاو دوسألل نوجلاك ةلخادتملا تاغللاو «ةردانلا

 .""”لجرفسك
 نيب ديلوتلاو :بيقرتلا هيغل تازلكلا "ةمسو .«قافعشالل ذلباق ناك ام (ف)

 ,رداصملا نم نوكي امنإ ِهّلجو قاقتشالا لصأ" نأ ىلع "عرفلا"و "لصألا"

 ينو «ةديزملا ريغ ىلإ برقب عجرت اهنأل ؛ةديزملا لاعفألا يف نوكي ام قدصأو

 ةضئ / «صئاصتخلا )١(

 .235 قمح ١/ ءروفصع نبال عتمملا (1)

 )*( «قباسلا ١/ 76.
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 ءامسأ ينو «ةيراجلا مكح يف وأ لاعفألا ىلع ةيراج ابمأل ؛اهلك تافصلا

 :يأ -اًضيأ -هيلع ةيراج اهنإف ؛لعفلا ظفل نم ةذوخأملا ناكملاو نامزلا

 . ”"مالعألاو ءامسألا يفو .درطم سايقب لعفلا نم ةّقتشم

 (ةيفرصلا ةينبلا) ةغيصلا لصأو «(يفرصلا رذجلا) قاقتشالا لصأ :اههيناثو

 نيب زييمتلاو «ةيحان نم ةديزملاو ةيلصألا فورحلا نيب زييمتلا لالخ نم كلذو

 لوصألا فورحلا ديرجت لضفبو .ىرخأ ةيحان نم تاكرحلاو فورحلا

 .ةددحم سيياقمب تاملكلا ريدقت نكمأ ةدايزلا فورحو تاكرحلا نم قالطنالاو

 عيمجب ملي نأ فرصلا ملع عاطتسا هتطساوبو "يفرصلا نازيملا"ب فرعي ام يه

 نم ينبي نأ ملكتملل هلضفب ىنستي قيبطت ةادأ -كلذك -وهو «ةيبرعلا تادرفم

 .هدصاقمب يفي ام لوصألا

 ةدرجم لوصأ عضو ىلإ لصي نأ -هلالخ نم -يوحنلا ركفلا عاطتسا امك

 ينبني امو "ةغيصلا لصأ"و "قاقتشالا لصأ" نيب عطاقتلا ىلع ةمئاق ةينبألل

 ش :نم عطاقتلا اذه ىلع

 فيلأت نم وه ام" وأ «تاملكلا نم لمعتسملاو لمهملا ىلع فوقولا (أ)

 عطاقت نم كءاج .برض" لثم لك" "مهفيلأت نم سيل امو «برعلا

 اذه نكلو ءاحتنم عطاقتلا اذه ناكف (لعف) ةغيص عم (ءابلاو ءارلاو داضلا)

 .:ة5 ١/ «قباسلا )١(

 50/١ «ليلخلل نيعلا مجعم (؟)
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 اندجو (لعفنا) لثم .ىرخأ ةغيص عم عطاقت اذإ هسفن يقاقتشالا لصألا

 ملف «ةوقلاب ةدوجوملا ةملكلا هذه تلمهأ ةيبرعلا ةغللا نأل ؛جتنم ريغ عطاقتلا

 ."”"(برضنا) ةملك عضت ملو ءلعفلاب اهدجوت

 ةعبرأو .فرحأ ةثالث ىلع مالكلاف" :هيوبيس لوقي ؛مالكلا ةينبأ رصح (ب)

 ةثالثلاف .مالكلا يف ةثالثلا لقأ ةسمخلاو ءناصقن الو اهيف ةدايز ال ةسمخو «فرحأ

 :وحن كلذو .دوهجملاو ةياغلا ىصقأ يهو .فرحأ ةعبس ةدايزلاب غلبت ام رثكأ

 :وحن اذه غلبت ةعبرألاو .ةعبسلاو ةثالثلا نيب ام ىلع يرجي وهف «بابيهشا

 غلبتف ةسمخلا تانب امأو .نيردصملا نيذه يف الإ ةعبسلا غلبت الو .ماجنرحا

 ال اهنأل ؛ةعبرألاو ةثالثلا اهتغلب اك ةعبس غلبت الو ءطوف رضع وحن ةتس ةدايزلاب

 ايف ,ملكلا فورح ةدع اذه ىلعف .اذه وحن ردصم ال نوكيف لعفلا ين نوكت

 لصألا ناك املكو ." "هيف ٌديزمف ةسمخلا زواج امو فوذحمف ةثالثلا نع رصق

 .اهنع قاض اًقورح رثكأ ناك املكو .دئاوزلل عستا اًفورح لقأ

 -ةدايزلا فورح نم ةيراعلا لوصألا -ةدرجملا ةينبألا نيب ةقرفتلا (ج)

 فورح نم فرح ءاًفرط وأ اًطسو وأ ةيادب اهيلإ فاضي يتلا -ةديزملا ةينبألاو

 نم ءزجو ةملكلا يف فرصتلا نم برض يهو (ليهستو نامأ) يف ةاحنلا اهعمج

 )١( تل «ثكاسح مامت .د:لوصألا 211

 .51؟9 /4 ؛باتكلا (؟)
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 طقسي ملو اهمزل امو ءادئاز ناك قاقتشالا ةيلمع.يف طقسي اف ."اهيف قاقتشالا

 " «فورحلا ضعب هنم طقسي ام ةملكلا نم قتشن نأب فرعت ةدايزلاف ؟اًلصأ ناك

 .عورفلا نع اهزييمتو لوصألا.فورحلا نع ثحبلا نم:بزض انه قاقتشالاف'

 نفل

 يناعم لا ةعسوتو لوصألا دييشت دييشت'" يربكعلا دنع هتدئاف تناك مث نمو

 لالعإلا) ك «رييغت نم اهضرتعي امو ةملكلل (ةغيصلا لصأ) نيب زييمتلا (د)

 هيلإ درت يداصتقا رايعم" :-انه -(عضولا لصأ)ف (خلا...ماغدإلاو لادبإلاو
38 

 وأ ريغت رييغت نم اهبباصأ مب .هتقباطم نع لايعتسالا ىناجت اذإ هب ساشتو ةملكلا

 )١( «بارعإلا ةعانص رس 7/ 7817,

 03 «باتكلا :رظني (1)

 -.الالدص ؛ةيفالخلا لئاسملا (؟)

 نكي مل نإ .ضعب نم اهضعب لوصألا اهم زيمت يتلا ةلدألا وأ «سيياقملا مهأ نم قاقتشالا دعي (؟)

 "ةلدألا نم هريغ ىلع حجر هب رفظ اذإ قاقتشالا" :كلام نبا لوق نمو «قالطإلا ىلع اهمدأ

 :وحن نم .لوصألا اهب فرعت ىرخأ سيياقم كانه نأ الإ 5045 ص :ةيفاشلا ةيفاكلا حرش

 نبال مكحملا "فيراصتلا عاونأ هيف ررحت ام حصأ نم"وهو ءريظنلا مادعناو - فيرصتلا

 الإ هيف عنقي ال عضومب فرحلا صاصتخاو -ريظن نم ةلع ريغل فرحلا طوقسو -09 /غ؛هديس

 ددرت دنعف «نيبابلا عسوأ يف لوخدلاو -ىتعم ىلع فرحلا ةلالدو -ةدايزلا فورح نم فرح

 يذ ةرثكل ؛ةدايزلاب مكحلا لوألاف ءةردنلا يف نانزولا ىوتساو «ةدايزلاو ةلاصألا نيب فرحلا

 ” غاب .يدعاصلا قازرلا دبع.د ,مجعملا ءانب يف هرثأو ةيوغللا لوصألا لخادت :رظني .ةدايزلا
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 قباطتف .هتروص تبثت ام -ةملكلل -ةفلتخملا قاقتشالا تابيلقت يف ذإ ”".ريثأت

 أرطيف ؛هتروص ريغتت امو «ةينبألا نم عون لكل اهولصأ يتلا ةدرجملا مهن ءازوأ

 الصأ نوكت نأ يغبني ةتباثلا ءيشلا تاذ ةفرعمو" تارييغتلا نم ناولأ اهيلع

 .ةدرجملا اهوصأ ىلإ اهعاجرإب كلذو .””"ةلقتنملا هلاح ةفرعمل

 نم دصقي امع لءاست يذلا -دقتعأ ام بسحب -ديحولا وه ينج نبا نأ ىلع

 اهطوصأ ىلإ -لصألا فلاخي رييغت اهباصأ يتلا :يأ -ةلتعملا ةملكلا عاجرإ

 هذه نوكت نأ -هركف عمل نم دعت ةقد يف -اًيفان ."عضولا .لصأ" :ةدرجملا

 تالمأت نم برض وه لب «ةلمهم ٌدعب تراص مث «ةلمعتسم ةرم تناك لوصألا

 بتارم يف" باب يف لاقف ءاهوضرتفا يتلا لوصألاو سايقلا ماظنل نييوحنلا

 رثكأل ماهبإلا ريثك عضوملا اذه" :"اتقوو انامز ال !ىكحو اريدقت اهليزنتو ءايشألا

 ينو «عيب عاب ينو موق ماق يف لصألا :انلوقك كلذو .هتحت ةقيقح ال هعمسي نم

 يفو .ددش دش لو ءبيهو مونو فوخ .باهو مانو فاخ يفو .لوط لاط

 هذه نأ مهوي اذهف .ددعتسي دعتسي فو ,نوعتسي نيعتسي يفو «موقتسا ماقتسا

 ةرم ناك دق -هظفل رهاظ فلاخي اًلصأ هل نأ ىعدي امم -اهوحن ناك امو ءظافلألا

 رفعج مون كلذكو «ديز موق :ديز ماق عضوم يف نولوقي اوناك مهنإ ىتح «لاقي

 لب .كلذك رمألا سيلو .هودعل ريمألا ددعتساو :هدي كوخأ ددشو .دمح لوطو

 , "١377 ص «تاسح مات .د «لوصألا(١)

 6-5 ١/ ءينج نبال .فصنم 21 ف
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 ىنعم امنإو .هعمستو هارت ام ىلع الإ هب ظفللا عم طق نكي مل هنأ كلذو ؛هدضب

 نوكي نأ بجول للعي ملو ,حيحصلا ءيجم ءاج ول هنأ :اذك هلصأ ناك هنأ انلوق

 هنع فرصنا مث كلذك نامزلا نم اتقو لمعتسا نوكي نأ امأف ءانركذ ام ىلع هئيحم

 يف درطتسي مث ."رظنلا لهأ نم دحأ هدقتعي ال أطخف ظفللا اذه ىلإ دعب امهيف

 هضرعت" |ب لبق نم ةلمعتسم نكت مل (ةدرجملا لوصألا) هذه نأ ىلع لالدتسالا

 لاح حرش يف انلوقك كلذو ؛هرذعتل هب قطنلا عوطي ال ام ريدقت نم اهيف ةعنصلا

 .ءياضقو وامس لصألا نأ ىرت الأ ءءاضقو ءامس وحن لصألا زومهملا ريغ دودمملا

 امس ىلإ اهب ريدقتلا راصف «نيفلأ اتبلق ةدئاز:فلأ دعب اًفرط ءايلاو واولا تعقو (ملف

 ءامس ىلإ كلذ راصف ةزمه تبلقناف ءانهنم ةيناثلا تكرحت نافلألا تقتلا الف ءااضقو

 هب قطنلا ىلع دحأل ةردق ال نيفلألا ءاقتلا وهو هتردق ام دحأ نأ ملعت الفأ .ءاضقو

 كلذو «ةلعلا يفرح دحأ هنيع ام لوعفم ريدقت نم اّدبأ هيلع هبننو هروصتن ام كلذكو

 لووقمو لويكمو عويبم لصألا نأ ملعت الأ :غوصمو لوقمو ليكمو عيبم وحن

 ؛ةنكاس اهدعب لوعفم واوو .تنكسف .ءافلا ىلإ نيعلا نم ةمضلا تلقنف ,غووصمو

 ءاّمكحو اًريدقت امه عمج اذهف «نينكاسلا ءاقتلال امهيف فالخلا ىلع امهادحإ تفذحف

 ."""الف لاح ىلع امهم قطنلا نكمي نأ امأف

 وأ ةكورتملا وأ :ةضوفرملا لوصألا"ب يوحنلا سردلا يف فرعي ام وهو
 نم لوأ وه يسرافلا يلع ابأ لعلو ."لوصألا نم عجاري ال ام" وأ "ةروجمهملا

 )١( الخصائص.١/ 1094-1782/8.

 ه1



 -هخيش مالك نم قيقشتو عيرفت الإ ينج نبا مالك امو ."حلطصملا اذه لمعتسا

 -الصأ هنوك عم -هلمعتست ملف ؛برعلا هنع تفرصنا ام :هب دصقيو -هللا امهر

 لصألا) وأ (يضارتفالا لصألا) نيثدحملا نضعب هايس يذلا وهو سايقلا هتفلاخمل

 :هلوقب ءيوحندلا ركفلا هانع ام وهو٠””ردقملا

 ." "'عورفلا ىلع عامسلا رصتقيو ءلوصألا ضفرت دق" ©

 هلي ىلإ
 مزال ضراعو ءضوفرم لصأ بر" »

 نع كلذب لصألا جرخي ال مث ءلصألا لمعتسي مل نإو عرفلا لمعتسي دق *

 .”"اًعرف هنوك نع عرفلا الو ءاًلصأ هنوك

 "عدو" مادختسا ين ,ينج نبا لوقي ءاهكرت نم ىلوأ لوصألا ةعجارم نأ »

 قونتسا"و "ذوحتسا" باب لعي نأ .نم نسحأ اذهف" : "عدي '' يضام

 قونتساو ذوحتسا لالعإو .لصأ ةعجارم "عدو" لامعتسا نأل ؛"لمجلا

 )١( قجحلا :رظني ١/ / 1817 /4 311رعشلا باتكو ء71487 17/ 417:98 40701.

 ثاحبأ ةلجمب ثحب -رعاشلا نسح .د «ليلعتو ليصأت -ةضوفرملا ةيوغللا لوصألا :رظني (5

 .1159 ص مال ٠017 ةنس ا ع-١٠٠ جم -ندرألا -كومريلا

 :48 / 5 ءيضرلل «ةيفاشلا حرشو 21١7١ ص ءدصتقملاو ,574 /7 «ينج نبال فصنملا (7)

10701417 

 16 /6 هةيفاكلا حرش (4)

 .7 4١ ص «فاصنالا (0)



 ءافخ ال ام اهكرت ىلإ لوصألا ةعجارم نيبو ءلصأ كرت ححصملا نم امهوحنو

 مكتمل

 هب

 فرصلا دعاوق يف "ةضوفرملا لوصألا" حلطصم رودي امه رثكأو

 :يف امك .”قاقتشالاو

 لوقي «ذوحتساو تليغأ :وحن «(لعفتساو لعفأ) يباب يف نيعلا حيحصت «

 نيبلو لقا وعتاب ةلديمق لمألا نه ورع تباع دقو# 0000

 :مهطوق وحن كلذو -درطمب سيل تجلوأ باب يف ءاتلا لدب نأ امك .درطمب اذه

 .""'ذوحتساو تلوطأو تدوجأ

 نإ'' :مهوق لثم «ءامسألا نم (لعفم) َوأ (لّعْفم) ىلع ناك اهيف نيعلا حيحصت .

 .(؟)درطمب سيل "تدوجأ'" نأ امك .درطمب سيل اذهو ''ىذألا ىلإ ةدّوْقَل ةهاكفلا

 ((ةلَعْف) وأ (لَعَف) نزو ىلع ؛عومجلاو رداصملا نم ناك |هيف نيعلا حيحصت «

 . (باع)و (داز)و (باب) لصأ ىلع اهيبنت ؛بّيَعلاو ةكّوَلاو دّوقلا :لثم

 )١( .صئاصخلا ١/5 1١.

 .1784- ١7١ ص .ةضوفرملا ةيوغللا لوصألا :رظني (؟)

 751 /5 باتكلا ("”)

 75١ / ؛ قبالا(4)

 ) )5صئاصخلا ١/ ١58.

 ك7



 نكي ملو «ةملك يف اعمتجا اذإ نالثما" :يلع وبأ لاق .بجاولا ماغدإلا كف «

 امهنم لوألا ةكرحف -رّرشو ءلّلط :وحن لَعَف ىلع نكي ملو قاحلإلل امهنم يناثلا

 ءبّبلأ :وحن ءذاش فرح نم هب دادتعا ال اميف الإ ؛:ةلمعتسم ريغ ةضوفرم

 "ةضوفرملا لوصألا" نم وهف .كلذ وحن نم رعشلا يف يرجي امو ءهنيع تحلو

 .””رايتخالاو ةعسلا لاح يف لمعتست ال يتلا

 :مهوق كلذ نمو" :يلع وبأ لاق .ءاي اهبلق سايقلاو ءماللا حيحصت «

 .”""ايلعلاو ايندلا :اولاق مهارت الأ «ءايلا اذه سايقو .ىوصقلا

 ان دي دك

 :وحنلا دعاوق يف "ضوفرملا لصألا" -هريظنو
 ةعبسلا عضاوملا يف ةرمضم نأب عراضملا لعفلا بصن نم ءاج ام »

 ضوفرم لصأ هنأل ؛انهاه (نأ) راهظإ زوجي الو" :ينج نبا لوقي ءاهطورشب

 ." "'اهتاوخأ ةينقب كلذكو

 ضفر ىتح «هلاعتسا ةرثكل ؛اًبوجو فذحي (الول) دعب عقاولا أدتبملا ريخ .٠

 ." هلامعتسا رجي ملو هروهظ

 .158 7/5 ةجحلا(١)

 .7١ةص سايلإ ىنم وحنلا يف سايقلا (1)

 .151/ ١/ رئاظنلاو هابشألا (5)

 م3557



 لوصألا نم وه :نولوقيو ؛هروهظ نوزيجي ال ميمت ونب .سنجلل ةيفانلا ال ربخ ©

 .(١)ةضوفرملا

 :اًرش طبأت لوق يفف ءادرفم اًمسا "داك" ربخ ءيجي ©

 ”ُرْفْطَت َيِهَو هُنَا اهل ْمَكَو انآ ُتْذِك امو مْهَف لإ تبت
 لصألا وه يذلا ""ابيآ" مسالا لمعتسا'' :”ةسامحلا بارعإ ف -ينج نبا لاق

 تدك" :كلوق نأ كلذو ءعرف وه يذلا لعفلا ٌعضوم «لامعتسالا ضوفرملا

 .مسالا عقوم هعوقول :يأ ؛عراضملا عفترا كلذلو ؛"اًئاق تدك" :هلصأ ."'موقأ

 لمعتسم نع لوصألا ةعجارم ىلع رعاشلا رطضي امك ءضوفرملا هلصأ ىلع هجرخأف
 امو «لتعملا حيحصتو .فيعضتلا راهظإو .ءفرصني ال ام فرص :وحن .عورفلا

 :هلصأ ىلع ىسع ريخ لامعتسا نم مهنع ءاج ام :كلذ نم وحنو .كلذ ىرجم ىرج

 .ىرخأ رئاظن هيفو ء178 ١ قباسلا عجرملا )١(

 .هيف دهاش الف هيلعو . .اًبيآ كأ ملو :يور دقو .ة١ص ءاّرش طبأت ناويد يف ليوطلا نم تيبلا (؟)

 حرشو 151 ال لصفملا حرشو .6 5 ص .فاصنإلاو 794١/١, صئاصخلا :يف تيبلاو

 يتوزرملل ةسايجلا حرشو (4 05ص ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو .3ا!ل١ ص ريبكلا ةيلوزحلا ةمدقملا

 م

 7375 /+ ةنازخلا يف يدادغبلا ينج نبا نع هلقن (*)
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 تاَصُتِنَسَع نِإْنَرِدْكْتاَل  َمِئاَداحُِم ٍلْذَعلا ين تربع
 لصأ) نع لودعلا ىلإ يدؤت يتلا بابسألا ضعب ىلإ ينج نبا راشأ دقو

 :هلوقب ءاكورتم اَلصأ ريصي ثيحب «تادرفملا يف (عضولا

 وحن ءالصأ هب قطنلا نكمي ال ام اهنم :برضأ ىلع اهيلإ أموملا لوصألا هذه"

 قطنلا نكمي ام اهنمو .كلذ وحنو غوصمو عيبمو ءامسك نانكاس هيف عمتجا ام

 ليلقلا ءيشلا ذشي نأ الإ هحارطاو هضفر ىلإ اعد ام لاقثتسالا نم هيف نأ ريغ هب

 للأو هنيع تححلا :مهوقك ؛هلاح ةيلوأ ىلع اًليلدو ةهبنم هلصأ ىلع جرخيف هم

 رسوم وحن يف ءايلا حيحصن نم مهعانتما :كلذ نمو ...هحير تريغت اذإ ءءاقسلا

 فرصت امو لعتفا جارخإ نم مهعانتماو «داعيمو نازيم وحن يف واولاو ,نقومو

 ءهلصأ ىلع اًياز وأ اّلاذ وأ الاد وأ ءاظ وأ ءاط وأ اًداض وأ اًداص هؤاف تناك اذإ هنم

 مهعانتماو :ةدئاز فلأ دعب نيفرط اتعقو اذإ واولاو ءايلا حيحصت نم مهعانتماو

 )١( يلامألا يف يرجشلا نبا هاورو ١ةهص هناويد تاقحلم يف ةبؤرل وهو زجرلا نم ١ / 2787

 دقو" :ماشه نبا نع القن «3711/ /4 «ةنازخلا يف يدادغبلا لاق ءامئاق مق اهئاق مق :لوألا هرطشو

 (نِتاَص ُتَْسَع ُّنِإ اق ْمُق اَاَق ْمُق :هدشنأف ءزجلا اذه يرجشلا نبا فرح

 :هلصأ لب ؛هيلع (تاص تيسع نإ :هلوق بكرتي الو ؛لاحلا باب يف يتأي ءرخآ زجر ردص تاق مق اهنإو

 .اتاَص ُتْيَسَع نإ نَريْكُتاَل اد احلم ٍلذَعلا يف َترَثَْأ

 .مئاص يننإف .بسلا نم هبساني اهب كمالك ةلباقم نكمي ال هنإ .هلذع يف حلملا لذاعلا اهيأ :هانعم نإف

 حئفب وهو ؛نرثكن ال :ناكم :ينحلت ال :ىوريو .مئاص نإ لقيلف :ثيدحلا نم سبتقم وهو

 .4 4 ص «يطويسلل .ينغملا دهاوش حرش :رظنيو ."هتمل اذإ ءاّبحل هاحلأ هتيحل :لاقي .ءاتلا

25 



 رثكي امن هريغو اذه لكف «نينيع ريغ نيتيقتلم ةدحاو ةملك يف نيتزمه لا عمج نم

 ...رذعتم ريغ انكم هب قطنلا ناك نإو .هيف ةفلكلل اًماركتسا ؛هنم عنتمي هدادعت

 ضيوعتلا نم :كلذ ريغل نكل هلقثل ال لمعتسي مل هنأ الإ هب قطنلا نكمي ام اهنمو

 .”""هضفر ىلإ تدأ ةعنصلا نأل وأ .هنم

 كورتم هب قطنلا نكمي ال يذلا لصألاف" ةيتوص بابسأ اهلمجم يف يهو

 كورتم قطنلا يف هلقثل هوكرت مهنأ ريغ هب قطنلا نكمي يذلا لصألاو .رذعتلل

 ةسناجملل كورتم لاقثتسا ريغ نم هب قطنلا نكمي يذلا لصألاو .لاقثتسالل

 .”"ةيتوصلا ةلكاشملاو

 نوكي ةيبرعلا مالك يف "روجهملا" وأ "ضوفرملا لصألا" روهظو اذه

 :”اهزربأ .رومأل

 .كورتم لصأ هل ام ضعب يف برعلا ةذاع نمف .بابلا لصأ ىلع هيبنتلا (أ)

 اذه نمو ."لهجي الثل ؛لصألا كلذ ىلع اوهبني نأ «هفالخب لمعلا رمتسا دقو

 )١( الخصائص١/ 157-5571.

 ءسبللا نمأ :اهنم ىرخأ اًبابسأ كانه نأ ىلع 1١١. ص راجنلا ةفيطل .د ةيفرصلا ةينبلا رود (؟)

 .ثحبلا اذه نما 8١ صو 1١5 -/١117. ص قباسلا :رظني .بابلا درطو

 .اهدعب امو ١70« ص ةيوغللا لوصألا :رظني (6)

 .5417 ١/ كلام نبال ليهستلا حرش (4)

 كان



 ىلع ةهبنم" هنأب هرسفي ذإ ؛لوصألا ضعب يف ماغدإلا كف نع ينج نبا ثيدح

 لصأو .«ببص :بص لصأو .ممصأ :مصألا لصأ نأ هب ملعتن ,هبأب ةيقبأ

 ..هبابو بوصتسا وحن يف هلوقن ام ىلع .بباوشلاو بباودلا :باوشلاو باودلا

 .”"هلثم ناك ام لوصأب اناذيإ ؛هلصأ ىلع جرخ اهنإ

 :اذه ف مهتالوقم نمو

 ريغ ىلع مالكلا يف هباب ىرجمو .لصألا ىلع ءيشلاب برعلا تءاج اهبر" ٠

 .0"'كلذ

 ريغ ىلع لامعتسالا ناك نإو ءايطوصأ ىلع نافرحلاو فرحلا ءيجي دق" »

 .”"'بابلا لصأ ىلع لديل ؛كلذ

 ىلع اًليلد نوكيل ؛َّلَعم ريغ اًحيحص هلصأ ىلع كلذ نم ءيشلا ءاج اهبر *

 ش .9""ةريغملا لوصألا

 ةنابإ ىلع ةظفاحمو «يقابلا ىلع اًهيبنت لعج امنإ "' هلصأ نع جرخ امو «
 ءاذه ظفحاف «ةيبرعلا ةغللا هذه يف ةمكحلا نم برض اذه ينو :ةريغملا لوصألا

 .”؟هييقنالو

 .151 /7 صئاصخلا )١(

 .745 //ا/ ةنازخلا رظنيو 777١ /# باتكلا (؟)

 .48 /75 بضتقملا (*)

 .؟ةرااص بارعإلا ةعانص رس (4)
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 ىلع جرخأ اهنإ هلعلو دباب لصأ ىلع ةهبنم -اذكه -جرخي فرح ٌبرف" ©
 ."”"'هلثم لاوحأ ةيلوأ ىلع ةلالدلا نم يطعي امل ؛هيف كلذ نسحيف «هلصأ

 .ةضؤفرملا لوصألا ىلع اوهبني نأ بارعإلا باوبأ عيمج يف مهتداع" *

 ."""ةريسي فرحأب

 :نأ "مدقت دف ءرعشلا ةرورضل (ب)

 .اهوصأ ىلإ ءايشألا َّدَر رطضا اذإ رعاشلا

 .ةضوفرملا لوصألا ةدواعم هل رعاشلا ©

 .روحهملا سايقلاب لمعلا رعاشلل ©

 .ةرورضلا دنع اهوصأ ىلإ درت ءايشألا عيمج ©

 زل ا هد حك 1 اناا حمم ءرعشلا ةرورض يف زوجي ام ضعب «

 .ةرورضلا دنع كورتملا لصألا كلذ لواحي رعاشلاف

 عم ملعاو'' :ينج نبا لوقي ؛تاغللا ضعب يف لصألا اذه لمعتسي نأ (ج)

 -هلاح نم هيعدن ام ىلع هب قطني دق «نفلا اذه نم هتيلصأ يعدن ام ضعب نأ اذه

 .الالال ١/ فصنملا(١)

 ,؟ هال ١/ صتاصخلا (؟)

 .ل ص يقوزرملل يلامألا (7)

 .7 7/8 ص ةرورضلا ثحبم يف (4)
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 ناتغللا كلذو -لّوألا لاوحألا روصت نم هدقتعن ام ةحص ىلع ةلدألا ىوقأ وهو

 نم رمألا يف لوقن انأ ىرت الأ ؛ةيميمتلاو ةيزاجحلاك ناتليبقلا امهيف فلتخت

 .ءلجر اي ٌبطصاو .دعتساو َرِفَو ءَّنْضَو َّش وحن -ةيميمتلا يف فعاضملا

 .ببطصاو ددعتساو ءررفاو ءننضاو .ددشا لصألا نإ :مالغ اي ٌنئمطاو

 .”"ةميدقلا ىحصفلا ةغللا يهو زاجحلا لهأ ةغل اذكهف اذه عمو «ننأمطاو

 انف دم رن

 لصألا" ىلع فوقولا اهلالخ نم نكمي يتلا لئاسولا ضعب كانه نأ ىلع

 .اهوصأ ىلإ ءايشألا درت اهنأل ؛"هنع لودعملا

 :بابلا اذه يف ةاحنلا تالوقم نمو

 .”"'اهوصأ ىلإ ءايشألا درت رئامضلا" «
 .””"اهوصأ نع ءايشألا اهلجأل جرخت الو ءلصألا ىلإ درت رعشلا ةرورض"' ٠

 ريغصتلا " نأل ؛ريغصتلاك .,"'”"اهوصأ ىلإ ملكلا دري ريسكتلا عمج" ©

 ."”""'دحاو داو نم عمجلاو

 )١( صئاصخلا ١/ 709.

 49*07 ١/ عتمملاو ٠١8 ص لجترملاو ١/ 285١ «بابللاو ,لا"٠ ص بارعإلا ةعانص رس (؟)

 ش 7١. 4 /7 رئاظنلاو هابشألاو

 ١/ 47١. ةنازخلاو ١/ ٠١8 ةيفاكلا حرشو 2147 :47" "5 ص تايدضعلا لئاسملا (3)

 "ص وحنلا للع (4)

5582 



 ."”""اهوصأ ىلإ ءايشألا در ريغصتلا نأش نم" «

 .”""اهوصأ ىلإ ءايشألا درت ةينثتلا" ©

 تن ديني نك

 :مخوق (تادرفملل عضولا لصأ) لضألا اذه يف ةاحنلا طباوض نمو

 .""' لصألا يف هل عضو ام لالا » نوكيا فرج نك يف لصألا" »

 .”"'ةدايزلاب هفورح ضعب ىلع مكحي ىتح لوصأ هل فرعي ال يمجعألا" ٠

 رييغتلا همزلي ال امث ىلوأو مزلأ هلاوحأ نم ريثك يف رييغتلا همزلي امل رييغتلا" »

 .”" معيحصلا نم ىلوأ ةلعلا فرح فذحف ّجَّن نمو

 .”"'هسفن يف ىنعم هل امئ ةدايزلاب ىلوأ «هسفن يف هل ىنعم ال ام ه

 )١( باتكلا "#/ /1431.

 .774 7/١ «هابشألاو 754 ص ةيبرعلا رارسأو ؛.480ص وحنلا للعو «119 /7 بابللا (؟) ش

 .77 5 ١/ ءرئاظنلاو هابشألا (”)

 .17 4 ص .فاصنإلا(:)

 777/5 ءل/ريمختلاو ء177 7/1١ ءفصنخملا (5)

 ١/ 57١. .يرجشلا نبا يلامأو 07 ١/ ؛ليهستلا حرشو //٠7« ص ءوحنلا للع (1)

 ١74 /4 .دعاسملاو .,”كص .ةيبرعلا رارسأو 0750 ص ءوحنلا للع (0)
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 هنأ ىعدي نأ نم ىلوأ ناك «تبثو رقتسا ام ىلع ءيشلا لمح نكمأ اذإ" »

 ."”" رقتسملاو تباثلا فالخ

 .ةملكلا هيلع تينب يذلا وه لصألا نأل ؛دئاوزلا نم ىوقأ لوصألا" »

 "'نكل '' ."يلصألل مزلي ام هل مزلي الو هل ةمصع ال دئازلا "' ف''."ليخد دئازلاو

 ."""'ةدئافل دئازلا ال ىلصألا فذحي دق

 زئاج ريغ زئاج اهتفلاخم ةيلصأ رومأ ةاعارم لجأل زوجي ال رمأ باكترا " «

 , ”"”قافتاب

 .""'ةلالد اهيلع موقت ىتح اهب مكحي ال ةدايزلا" »

 .”"ةدايزلاب هيلع مكحلا نم ىلوأ نكمأ ام الصأ فرحلا لعجف" »

 .”"فذحلاب ركّذي دق فذحلا"و .""رييغتلاب سنؤي رييغتلا" «

 )١(الممتع« ١/ 859

 )١( «تايرطاخلا صاف/١5.

 )"( .صئاصخلا ١/ ١1٠.

 ) )4«يدادغبلا ةيشاح 7/ /٠١10.

 ) )0ص «بجاحلا نبا يلامأ ٠ 77.

 ) )5«تايدضعلا صه7١.

 ١. ل1 ١/ هفصنملا (؟/)

 . 6ص «ةيبرعلا رارسأ (8)



 .”"'هماكحأ نم ريثك يف لخد ءيبشلا ءيشلا رواج اذإ" ©

 ." "مزال ريغ ضراع ءىشب ةملكلا ةينب رييغت زوجي ال" 3

 هيف نكمي ال هفورح ةرثكب لاط ام ذإ" ؛""'هيف اوفرصتف .فخأ يئالثلا" »

 .”"اهفخأو لوصألا لدعأ يف نكمأ امهيف فرصتلا نم

 'هتفخو مسالا ةوقل كلذو ؛لعفلا نم ةدايزلل لمحأ مسالا" «

 امنإو فعضألا ىلإ ىوقألا اودري نأ برعلا مالك لوصأ نم سيل" ©

 زو

 "٠ "اًدبأ ىوقألا ىلإ فعضألا اودري نأ اولدبأ اذإ فورحلا ين مفوصأ

 ىلوأ اذه ىلع هلمحف ةفلتخم لوصألاو دحاو ىنعم يف ناظفللا نوكي دق" «

 ."""رقتسي مل ءانب تابثإ نم

 )١( /؟ ؛ةيفاشلا حرش 51١.

 .7 /7 افصنملا(؟)

 .148 / ١ ,ةيفاشلا حرش (*)

 ) )5قباسلا ١/ 194.

 ) )5ءصئاصخلا ١/ 15.

 )١( قباسلا 7/1١ 7389

 .7 5 ص «بلاط يبأ نب يكمل عبسلا تاءارقلا هوجو نع فشكلا ()

 ) )8ءعتمملا ١/ ىو 1١11١

 ه7



 اهبلقب لوقلا ىلإ ةرورضلا تعد نإو ءاهرهاظ ىلع ةملكلا لوانت لصألا" 0

 .”""اتاتمع ال هيلإ | ًرطضم كلذ ناك

 ف د

 )١( .صئاصخلا ”7/ 84.
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 ةيدانسإلا بيكارتلا ىف عضولا لصأ : اًجاث

 ةدعاقلا لصأ عم -هددحت اي ةيبرعلا ةلمجلا ءانبل يرظنلا طمنلا :هب دارملاو

 نيناوقلا اهرابتعاب (عضولا لصأ) يه يتلا بيكارتلا دعاوق -هنايب يأيس ام وهو

 .ةدئافلا اهنم لصحتو ضعب ىلإ اهضعب ملكلا اهب بكرت يتلا ةيلكلا

 نيينكر نم نوكتت ذإ دانسإلا وه -يوحنلا ركفلا يف -ةلمجلا عضو لصأف

 1 نإ نيرصنعلا نيذه دوجو نم ةلمجلل دبالو ءهيلإ دنسملاو دنسملا :امه نييلصأ
 .رخآلا نع ايهنم ٌّدحاو ىنْغُي ال" :- هيوبيس لوقي اك -امهو اًريدقتف اًظفل نكي

 :كلوق وهو هيلع ٌننيمللاو ًادتبملا مسالا كلذ نمف ذب هنم ُمّلكتملا دي الو

 لعفلل ٌدبالف "هللادبع بهذي" :كلذ لثمو "كوخأ اذه"و "كوخأ هللادبع''

 ةلزنمب نوكي امو .ءادتبالا ين رخآلا نم دب ٍلّوألا مسالل نكي مل امك مسالا نم

 ظ ."”'اًقلطنم هللادبع ّناك'' :كلوق ءادتبالا

 ةثالثلا نيب يئانثلا يلقعلا ميسقتلا"ف ؛ثالثلا ملكلا ماسقأ نم اًقالطناو

 :ماسقأ ةتس ودعي ال فرحلاو لعفلاو مسالا : ينعأ ىايشألا

 .ناهسالا ©

 .فرحلا وأ لعفلا عم مسالاو ©

 .فرحلا وأ لعفلا عم لعفلاو

 .؟7 ١/ .باتكلا )١(

21 



 .نافرحلاو ©

 مسالا اذكو .هيلإ اًدنسم رخآلاو اًدئسم امهدحأ نوكي اًمالك نانوكي نامسالاف

 نوكي ال فرحلا عم مسالاو .هيلإ اًدنسم مسالاو اًدنسم لعفلا نوكي لعفلا عم

 الف هيلإ اًدنسم هتلعج ولو «هيلإ دنسم الف اًدنسم مسالا تلعج ول ذإ ؛اًمالك

 امأو ءهيلإ دتسملا مدعل اًمالك نوكي ال فرحلا وأ ؛لعفلا عم لعفلاو .دنسم

 .""هيلإ دنسم الو (مهيف دنسم الف فرحلا عم فرحلا

 ؛يوحنلا ركفلا يف ةيدانسإلا بيكارتلا يف ةلمجلا داع امه هيلإ دنسملاو دنسملاف

 يتلاو ءاهيف دمعلاو ةلمجلل مزاوللا اهنأل ؛” "دمعلا" حلطصم اههيلع اوقلطأ كلذلو

 مالك وه ثيح نم -مالكلا لقتسي ةلضف اهادع امو اهنم ولخت ال
 ”"اهنود -يوحن

 .”:اهزربأ "عضولا لصأ" يف طباوض ةدع همكحت دانسإلا اذهو

 .ةلمجلا ينكر نم فوذحملا ريدقت بجو فذحلا ىلإ هنع لدع نإف ركذلا لصألا «

 .هريسفت بجو نينكرلا دحأ رمضأ اذإف راهظإلا لصألا »

 .هب دتعي ضراعل ةلمجلا ينكر نيب لصفلا ىلإ هنع لدعي دقو لصولا لصألا .

 .بتارملا ضقتنتف اهنع لدعي دقو ةبترلا لصألا: ه

 )١( «ةيفاكلا حرش ١/  "1-7ص .لجترم لا :رظنيو /37.

 .؟ ةص .فيطللا دبع ةسامح دمحم .د ؛ةيبرعلا ةلمجلا ءانب :رظني (؟)

 )"( «شيعي نبال «لصفملا حرش ١/  ./5.نابصلا ةيشاح :رظنيو 119/1.

 .7١قةاص .ناسح مامت د «.لوصألا :رظني (؟)
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 .ةلمج الف ققحتت مل اذإف ةدافإلا لصألا ©

 كلذكو -بيكارتلا يف "عضولا لصأ" نع ةاحنلا ثيدح ناك دقو اذه

 :روهظ ىلإ اًقيرط -دعاوقلا

 ةيساسألا ةينبلل ضرعي دقف .يوحنلا سردلا يف "ليوأتلا" ةركف (أ)

 نمو .خلإ ...ريخأت وأ ميدقت وأ ةدايز وأ فذح نم ضراوعلا ضعب بيكرتلل

 ةروص اوريل ؛اًموهفم ىنعملا ناك نإو اهقح دعاوقلا يطعيل" يوحنلا لوؤي مَن

 "كلذ ليصفت يتأيسو "'" ىنعملا ثيح نمال الاثم ظفللا ثيح نم بيكرتلا

 جورخلا :ىنعمب ةغللا يف فرصتلل ركذي يذلا "عسوتلا" حلطصم (ب)

 همدقت امل ةجيتن وهو :مالكلا فيلأت يف ضرتفملا يلاثلا لصألا نع مهمالك يف درطملا

 اهيف هيف عستي مث لصأ هل نوكي مالكلا ذإ"' ؛ةلمجلل ةعساو تاءاضف نم ةيبرعلا

 اًعضو هقحتسي ناك ام هنع لوزيف هلصأ نع ءىشلا جرخي دقف" ” "هلصأ لكاش

 .”"'هب طاحي نأ نم مهمالك يف رثكأ عاسنالا اذهو'"' ."'رخآ مكح هل ريصيو

 )١( ؛يثكرزملل ,ناهربلا 7/ 11١١.

 1 ا :رظني (9)

 .87 1١/ «بضتقملا (*)

 .508 /7 ءجارسلا نبال ءلوصألا (5)

 ) )4؛صئاصخلا ١/ 775.
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 يلاثملا طمنلا نع جورخلا :ىنعمب -"عسوتلا" حلطصملا اذهل ناك دقو

 .ةغالبلا ملع ثحابم مهأ نم# ثحبم يف غلابلا هرثأ -عضولا لصأ يف بيكرتلل

 ”"عضولا لصأ" يف ةاحنلا تالوقم يطخت ىلع موقي يذلا "يناعملا ملع" :وهو

 لديو ءهنع جرخ ام نييعتل ةيرورض ةوطخ لصألا نييعتف .يوحنلا بيكرتلا يف

 "رهاظلا ىضتقم فالخ ىلع جورخلا" ثحبملا اذه تالوقم مهأ نأ كلذ ىلع

 ىلع جورخلا نوكي مث نيعم ماقم يف "لصألا" يه ةيطمن ةرابع دوجو ضرتفت

 لصألا عم ءاقبلا سايقلا" نأ ةاحنلا طباوض نم ناك اذإو ءلصألا اذه فالخ

 لودعلا" :نأ يغالبلا ركفلا طباوض نم نإف .”"ليلدب الإ عاستالا ىعدي الو

 نع ةغللا هيف جرخت يذلا ىوتسملا وهو .”””لصألا ىلإ لودعلا نم غلبأ عرفلا ىلإ

 .يوحنلا "ماظنلا" ةمارص

 ين كلذكو -بيكرتلا يف '"عضولا لصأ" نع جرخ اهيف ثحببي امنإ يغالبلاف

 .مالكلا يف ةيزملاو لضفلا ىلإ لصيل ؛"عسوتلا'' ب ةاحنلا هنع ربع ام وهو -ةدعاقلا

 يطخت ىلع ىرخألا يه موقت .خلإ ...ةيانكو ةراعتساو زاجم نم (نايبلا) ثحابم نم اًريثك نأ اك )١(

 771 ص «ةغللا ةيرظن :رظني .ظافلألا تالالد يف نييوغللا تالوقم

 .778 / طيسبلا (؟)

 1/7/1 (يفاستلا حرقا سيحل مير 6
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 - يّ

 ش مكسب عوز درع ةركيشرف أ َوَل لق » :-ىلاعت -هلوق يف الثمف

 .” « © اًروُمَق ٌنسَسنِإلا َناكَو ٍقاقنإلا ةَيَشَح

 نأل "ول" بقعي لعف ريدقت ىلع "متنأ ول لق" بيكرت يف ةاحنلا روهمج صرحي

 ىلع نويغالبلا فقي ذئنيحو مسالا ال (ول) دعب لعفلا ءيجم '"بيكرتلا عضو لصأ"
 متنأ" (ريخلاو أدتبملا) ةروص يف مالكلا زرب ثيح .هتيزم نايبل لصألا اذه نع جورخلا

 .""غلابتملا حشلاب نوصتخملا مه سانلا نأو" صاصتخالا :دافأف ."نوكلمت

 ةيرصبلا ةسردملا راثآ نوفتقي" بلاغلا يف -نييغالبلا لعج ام اذه لعلو

 طبضلا نم اهنع عاش اهب -ةسردملا كلت تناك ذإ ؛ةغللاو وحنلا يف اهءارآو

 دجي نأ نكمي خسار طمن ميدقتل بسنأ -اهتيبثتو ةدعاقلا ميمعت يف ةمارصلاو

 جورخلا اذه ليجستل لقألا ىلع وأ هيلع جورخلاو فارحنالل اّلاجم هيف نويغالبلا

 .”"'ةغللا عقاو هيلع نوكي ام اًريثك يذلا ,فارحنالاو

 وأ يوحنلا سردلا يف ءاوس -"عسوتلا" حلطصملا اذه .قلطأ ّمَّن نمو

 ريخأتلاو ميدقتلاو فذحلا :روص لثم ةفلتخم ةيوغل رهاوظ ىلع -يغالبلا

 فيلأت ةيلمع سسؤت يتلا ةيرظنلا لوصألا نع اهجورخ اهنيب دحوي .زاجملاو
 ةينبلا نم رثكأ هدصقو ملكتملا ةدارإ يعارت تاسرامم ىلع هب لديو ءاّقلطم مالكلا

 ٠١١. :ةيآ ارسإلا :ةروس )١(

 .217 /؟ يرش زلل ءفاشكلا (0)

 774 17-5 57ص ؛يبرعلا دقنلا يف ةغللا ةيرظن (")
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 نم يتأي ايف رثكأ ةروصب اذه حضتيو "”ةاحنلا اهجرختسا يتلا ةدرجملا ةيلقعلا

 .ةدعاقلا لصأ نع ثيدحلا

 انف مت ند

 ةدعاقلا لصأ )١(

 اذهو ءيوحنلا بابلا اهيلع ىنبي يتلا سسألاو ةتباثلا ةدعاقلا :هب نونعيو

 ذإ ؛وحنلا باوبأل ةاحنلا تافيرعت يف ةقدب هظحلن يوحنلا ركفلا يف لصألا'

 توتسا ام اذإف بابلل ةتباثلا لوصألا .ةماعلا سسألا ىلع اهيف نوزكري اوناك

 قابطنالا مامت اهعم قبطني ملو ءساسألا ةدعاقلا نم مرخنا ام اولوانت هتروص

 جورخلا ىلإ ليمي دق ةغللا يف اًعزنم ةمث نأ مهل نيبت ذإ ءاهيلع لخد ئراط ببسب

 امل ةفلاخم بيكارت -اًنايحأ -درتف ءلصألا ىلع سايقلا نع جورخلاو ءلصألا ىلع

 ام وهو ”' مهمالك يف اهدارطال ؛زوجت كلذ عمو ءاهباب يف ”ةدعاقلا لصأ" هيلع

 _ "'ةدعاقلا نع لودعلا"' وأ "لوصألا نم ءانثتسالا"ب فرعي
 :مهطباض هيلعو

 )١( ؛دومص يدامح .د .برعلا دنع يغالبلا ريكفتلا :رظني ص١ ١١.

 ناك نإو ءاًداش َذُع رثن يف ناك نإ هنإف «ةيوغللا ةعامجلا دارفأ ضعب هسرامي امم درطي ملام فالخب (1)

 امك طباوض ةدعب موكحم لب هقالطإ ىلع سيل -اضيأ - جورخلا اذه نأ ىلع ؛ةرورض َدُع رعش يف

 .ثحبلا اذه نم ."ةرورضلا"و ”"ذاشلا" يثحبم يف مدقت

 ١. 54 ص .«ناسح مامت .د ءلوصألا (")

- "88 - 



 ةفلاخم ذإ ؛عنمي هجو ريغل هفلاخ امو زوجي لصألا قفاو ام لك" :مهطباض

 .””زوجت ال لوصألا

 يف تايبألا ردصي -اًبلاغ -ناك دقف ؛كلام نبا ةيفلأ يف اذه ريظن دجنو

 ةانثتسم ةيعرف ةدعاق ىلع زُجعلا لمشيو'«ةيلصألا ةدعاقلاب ةيوحنلا باوبألا

 :هلوق وحن نم ءاهيلع ةكردتسم وأ ءاهنم

 مضو رسك وذو حتف وذهلمو

 ةركنلاب ادتبالا زوجين الو

 لمعو رييخ ريسخلا فة يغرو

 ارخؤت نأ رابخألا يف لصألاو

 الصتي نأ لعافلا يف الصألاو

 لصألا فالخب ءاجيدقو

 ١386 ص .فاصنالا(١)

 .١١ص «كلام نبا ةيفلأ (؟)

 ١. لا ص .قباسلا ()

 .١1م8- ١الادص ؛قباسلا (4)

 ١. اص «قباسلا (5)

 اكيمحي نأ ئيسسبلا ل لبسصمألاو

 "مك نكاسلاو كي نيمأ نيأك

 0 خأف ل ةب نإو 94 - . 0

 اندنع ماركلا نم لجرو

 "لقي ملام سقيلو نيزيرب

 ”اررضال ذإميدقتلا اوزو جو

 الصفقني نأ لوعفملا يف الصألاو

 ”لفعفلا لبق لوعقملا يجي دقو

 - مو



 نميلا جسن مكراز نم نسبلأ نم نمك ىنعم لعاف قبس لصألاو

 ”"ىريدق امتح لصألا كاذ كرتو ىرسع بجومل لصألا مزليو

 :بابلا اذه يف ةاحنلا طباوض نم ناك دقو

 ةغللا نوناق يف ام ىلع لب «هباب نع جرخو هلصأ نع ذش اهب رابتعالا سيل" »

 .”"عضولا لصأو

 .”"لصألا نع جورخلا مدع لصألا" ٠

 ."7'ةحودنم هنع دجو ام لصألا نع لودعلا غوسيال" ©

 ."””'هنع زواجتي مل لصألا ىلإ ريفا نكمأ يتم" ©

 . .""" نكمأ ام هلصأ ىلع ءيشلاب ىتؤي نأ ىلوألا"

 .7 60 ص ؛قباسلا(١)

 .؟ةاص :قباسلا (؟)

 ١. ؛كص ؛ةيبرعلا رارسأ ()

 7١1١. /! «نابصلا ةيشاح (5)

 .758 /؟ .يرجشلا نبا يلامأ (5)

 .119 /4 ,ةنازخلا (5)

 1١. 7 اص «طيسبلا (9)



 .”"'ىلوأ لصألا ىلإ دري يذلا مكحلا" «

 ."””"ةدهمملا لوصألا صقني ال ىنعمل لصألا نع هب لدع ام" ©

 انف دن نك

 داكي ال طباوض "ةدعاقلا لصأ" لصألا كلذ نم اودرج دق ةاحنلا نأ ىلع

 بحاص هعمج ام كلذ نم .فرصلاو وحنلا باوبأ نم باب اهنم ولخي

 :وحت نم مهبتك يف ترثتنا طباوض نم ."”تايلكلا"
 وأ فرحلاب نوكي دق مث .تاكرحلاب نوكي نأ بارعإلا يف لصألا" »

 .'""فذحلا

 | ٠ .""نوكسلا ءانبلا يف لصألا" »

 -أدتملا -مسالا نوكي الو رك ريخلاو ع مسالا نوكي نأ لصألا" ٠

 ."رعشلا ين الإ غوسم نود ةركن

 ."فورحلل يناعملا ةدافإ يف لصألا" »

 فورحلا تسيلو هنم ءيش يف اهيلت ءامسألاو فرصتلا لاعفألا يف لصألا" ©

 . "فرصتي الو فرصيامت

 ش 5 «ريبكلا ةيلوزحلا ةمدقملا حرش )١(

 .65 ٠5 ص .يربكعلل ءعمللا حرش يف عبتملا (0)

 .1717-158 ص «يرفكلل تايلكلا (6)

 - ١ع# -



 تباصأ ءاوس اهليدبت زوجي ال هيلع تعمس ام ىلع ةعوضوم لاثمألا"

 .'"'"اهنع تجرخ وأ لصألا ةقيقح

 . "درفمب ةردقم نوكت نأ ةلمكلا ق لضألا"

 ."فذحي الأ فطعلا فرح ين لصألا"

 ."سكعلاب الو لعف ىلإ مسا فاضي الأ لصألا"

 ."'لاصتالا ءانثتسالا يف لصألا"

 .'"'ةفرعم نوكي نأ اهبحاص ىفو ؛ةركن نوكت نأ لاخلا يف لصألا"

 ."بارعإلا يف اهتاعوبتمل اهتيعبت عباوتلا يف لصألا"

 ."لعفلا يلي نأ لعافلا يف لصألا"

 ."'دارفإلا ربخلا يف لصألا"

 ."'رجلا فورح رجلا يف لصألا"

 ."أدتبملا نع رخأتي نأ ربخلا لصأ"

 ."بصنلا ىدانملا يف لصألا"

 ."بارعإلا نم عضوم اهل نوكي الأ ةلمجلا لصأ"

 ."ريدقتلاو فذحلا نم مالكلا ةمالس لصألا"

 .''ظفللا ىلع فطعلا لصألا"

 .''"فصوت الأ فراعملا يف لصألا"

 ."رجلا الإ لمعت الأ ءامسألا يف لصألا"

 غ8



 ."'ةملك يف نالالعإ ىلاوتي الأ لصألا" ٠

 فصوي الو هسفن ىلإ فاضي الو هسفن ىلع فطعي ال ءىثلا نأ :لصألا" »

 . "'هسفنب فرعي الو هسفنب

 .خلإ ..."هنع ضوعملاو ضوعلا نيب عمجي الأ لصألا" »

 ني حي 2و

 داعم



 .سايقلا لصأ ()

ىنعي يذلا "ماكحألا سايق'' -انه -هب دارملاو اهيلع سيقملا ةزروصلا وهو
 هب 

 اهعمجت ؛ةدحوم ةموظنم يف اهلعجو '”ضعبب صوصنلا وأ رهاوظلا ضعب قاحلاإ

ءاهدارطا ظفحيو ةغللا تاتش يوحنلا اهب ململي ؛ةكباشتم ةيلك دعاوق
 نبا لوقي 

 ام لصألا ىلع عرفلا لمحو هباشتلاو سناجتلا نم رثؤت برعلا نأ ملعا" :ينج

 ٠ ”"لاب ىوقأ ىلع اهنم هنأو نأشلا اذبم اهتيانع ةوق هنم تفرع هتلمأت اذإ

 :موهفملا اذهب وهو

 ىلع لصألا مكح ميمعت :هب ىنعي يذلا "صوصنلا سايق" فلاخي »

 مالك تمس ءاحتنا" اهنأ رابتعاب ةيوحنلا ةسراملا رهوج وه يذلا عرفلا

 عفرك هانعم يف ناك اذإ لوقنملا ىلع لوقنملا ريغ" لمحب كلذو .””"برعلا

 :"”"مهنع الوقنم كلذ لك نكي مل نإو ءناكم لك يف «لوعفملا بصنو «لعافلا

 ءارقتسالا ةجيتنل اًئيمعت" هرابتعاب ءاّبلك اًدانتسا عامسلا ىلع هدانتسا ناك مث نمو

16) 

 . < ةنم تثئرقتسا يذلا عومجملا ىلع

 .الا/ ص «يوحنلا ريكفتلا لوصأ )١(

 .صئاصخلا (؟) ١/ ١١7.

 ) )7«قباسلا ١/ 8"7.

 .1/ 4« ص «حارشنالا رشن ضيف :رظنيو 4 6 ص «بارعإلا لدج يف بارعإلا (4)

ياع دمحم .د «يرعلا لقعلا ةيئب (5)
 . 1837 ص ءد

 - #”ععا



 ةغللا يف ركفلاو لقعلا لامعإو رظنلا ىلع مئاق وهف "ماكحألا سايق" امأ

 تايطعم بيترتو رئاظنلاو هابشألا نيب عمجلاو ضعبب اهضعب اهرهاوظ طبرب

 نيس يف ىطخأ" :هلوقب ىمرافلا ىلع وبأ هانعام وهو .عابسلا اهنوك يتلا ةداملا

 ظفاحو -هذيملت لعج امم ."”""سايقلا نم ةدحاو يف ئطخأ الو .ةغللا يف ةلأسم

 .هل رطخ دق يلع ابأ نأ بسحأ" : -عضوم يف -هنع لوقي ينج نبا -هملع

 لوقي رخآ عضوم ينو ””انياحصأ عيمجل عقو ام ثلث ملعلا اذه للع نم عزتناو

 فيطللا ملعلا اذهب دشأو .هسايق ىوقأ ناك اف -هتمحر هيلعو -وه هللو" :هنع

 دقو !! ؟ كلذك نوكي ال ناك فيكو هل اقولخم ناك انإ هنأكف .هسنأ فيرشلا

 .””"ةئس نيعبس اهخويش 8 ءاماحصأ ةلج عم ةقيرطلا هذه ىلع ماقأ

 هيقفلا نإ ذإ ؛"هيقفلا سايق" -اًضيأ -فلاخي "ماكحألا سايق" نأ امك -

 نم نوللا اذهب وهف يوحنلا امأ ” .الوهجم ناك عرفلا يف مكح ىلإ لصي سايقلاب
 يف -اُلوهجم سيلو -اًلعف دوجوملا مكحلل للعي "ماكحألا سايق" سايقلا

 )١( /7؟ ءصئاصخلا 38.

 قباسلا(7) ١/ 3١8.

 ) )7.صئاصخلا ١/ .71/ا/ ال7

 .؟71 ص ؛ىبسم افلل .لوصألا ملع ىلإ لوصولا حاتفم :رظني (4)

 هس عمال



 ؛ةغللا باحصأ ةنسلأ ىلع راج يبرع مالك ءانب هجو ىلإ ريشي هنأ :يأ «عرفلا

 دوو
 عابتالاو ءادتقالا هجو ىلع لب عادتبالاو ءادتبالا ليبس ىلع ةغللا نم ءيش سيلف"

 كلذكو ؛هباشتلا هجوأ طبنتسي -سايقلا نم نوللا اذه لالخ نم -يوحنلاف

 يتلا ةيوحنلا رهاوظلا طبرل هنم ةلواحم يف ةغللا رهاوظ نيب فالتخالا هجوأ

 ةرهاظلا دعاوقلا ءارو ام ىلإ فافتلالاو ضعبب اهضعب ءارقتسالاب تيبثت

 الُك ةغللا حبصت ىتح ؛ةسناجتملا رهاوظلا نيب هبشلا هجوأ لع فوقولاو

 ةيرظنلا طباوض نم هتلعج اذهلو ؛بيكارتلاو عاضوألاو ماكحألا يف اًلصاوتم

 .ةيوحنلا

 ا

 :يه ءرصانع ةعبرأ نم "ماكحألا سايق" نوكتي

 هريغ هيلع ىنبي" مث نمو ؛هتاذب مكحلا قحتسي ام :وهو -هيلع سيقملا -لصأ )١(

 هنيب ةمئاق ةقالعل لب هتاذل ال مكحلا قحتسي ام :وهو -سيقملا -عرف )١(

1 

 انضانر

 هريغ ىلع ىنبي ءيشل مسا" وهف مث نمو ؛لصألا نيبو

 هباحسناو «عرفلا ىلإ لصألا مكح لاقتنا غوست يتلا ةقالعلا :يهو ؛ةلع ()

تبشو «ءىشلا هيلع فقوتي ام " ىهف فيلع
 . "اهب مكحلا 

 .ارمادص :يناجرجلل تافيرعتلا (؟١)

 ١. ل” ص «قباسلا و

 سا »ع4



 :لثم «ةطباض دعاوقو ظافلأب ةيوغللا عئاقولاو رهاوظلا ديربت :وهو مكح (:)

 ؛”خلإ...دومجلاو فرصتلاو «هعنمو فرصلاو «لامهإلاو لمعلاو «ءانيلاو بارعإلا

 تايطعم يف ةاحنلا اهظحال ةيلك صئاصخ وأ ةماع رهاوظ" : دع ةرابع وهف مث نمو

 ةئيه يف اهودرجف اهدعاوق ديعقتو ةيبرعلا نفصو يف اهتيمهأل اوهبنتو ةسوردملا ةداملا

 اهتفلاخم وأ ال اهتباجتسا ثيح نم ةفلتخملا ةغللا تادرفم ناحتما يف مدختست ماكحأ

 تاعومجم نمض رصانعلا فنصت تافلاخملا وأ تاباجتسالا هذه لالخ نمو اهايإ

 .”"ماكحألا كلت نم نيعم مكح تحت يوضنت ةصوصخم

 :نيهاجتا يف ريسي -انه مكحلاو

 :مهوق لثم ءارقتسالاب طبنتسملا ماعلا نوناقلا وهو لصألا مكح :امهوأ

 ا .ءامسألل بارعإلا يف لصألا »

 .لاعفألاو فورحلل ءانبلا يف لصألاو »

 .لمعت الأ دازنسألا قف لسضالاو .لمعت نأ لاعفألا يف لصألا «

 257١ ص ؛تايلكلا(١)

 اهقلطي ماكحأف خلإ ...ةلقلاو ذوذشلاو ةردنلا وأ «عنملاو زاوجلاو بوجولا نم لاقي ام امأو (؟)

 نم وهف .ةعومسملا ةداملا ين رظنلا لالخ نم اهودرج يتلا ةيبيكرتلا طامنألا فصو يف ةاحنلا

 مهف يف للخو بارطضا ىلإ يدؤي امهنيب ةقرفتلا مدعو ءصوصنلا سايق يف مكحلا تاحلطصم

 .ملعلا اذه

 .5 ١5 ص «يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم (7)

3 



 ىلع اًدامتعا سايقلاب طبنتسملا صاخلا نوناقلا وهو عرفلا مكح :اههيناثو

 ش :لثم (عرفلاو لصألا) نيب ةقالعلا

 .فورحلا وأ لاعفألا ىلع اًسايق ءامسألا ضعب ءانب ©

 .فورحلا وأ لاعفألا ىلع اًسايق ,ءامسألا ضعب لمع »

 .ءامسألا ىلع اًسايق «(عراضملا لعفلا) لاعفألا ضعب بارعإ «

 :ىلع اًدامتعا ؛عرفلا ىلإ لصألا مكح اهيف نوبحسي «مهبتك يف ةريثك هجذانو

 .هباشت وأ «ةلع يف كازتشالا وأ ءلصألاو عرفلا نيب قباطتلا

 انف من منت

 "لصألا" نيب ةعماجلا ةقالعلا -هتلع عونتب ”ماكحألا سايق" عونتيو ءاذه

 ةربتعم نكت مل نإف ةربتعم ريغ وأ ةريتعم نوكت نأ امإ ةلعلا نأ كلذ ؛"عرفلا"و

 ."ةيسانم ريغ" وأ "ةبسانم" نوكت نأ امإف ةريتعم تناك نإو ."هبش سايق"سايقلاف

 ."درطلا سايق" يناثلاو ,"ةلعلا سايق" لوألاو

 "':"ماسقأ ةثالث -نذإ -سايقلاف

 .ةلع سايق ١.

 هش سايق

 . ١لةاص «ناسح مأمت .د .لوصألاو ٠ ١ ث ص ةلدألا عمل(١)

20 



 :ٍليام هليصفتو

 ةلعلا سايق : وأ

 ءلصألا يف مكحلا اهيلع قلع يتلا ةلعلاب" لصألا ىلع عرفلا لمح وهو

 ىلع عراضملا لمحو .دانسإلا ةلعب عفرلا يف لعفلا ىلع هلعاف مسي مل ام لمحك

 وه ؛سايقلا نم نوللا اذهو "هيلع يناعملا راوتعا ةلعب ؛بارعإلا يف مسالا

 ٠ "ةفاك ءاملعلا دنع عامجإلاب هب لومعم وهف" مث نمو ؛سايقلا عاونأ ىوقأ

 امأ" .لوصألا ةداهشو ريثأتلا نيبتب -لصألا يف -ةلعلا ةحص ىلع لدتسيو

 ىلع لدي نأ :لثم كلذو ءاهاوزل هلاوزو ةلعلا دوجول مكحلا دوجو وهف ءريثأتلا

 ىلع اهئانبب اهنأل تاياغ تيمسو ٌدعبو لبق يف (ك) مضلا ىلع تاياغلا ءانب

 هيلإ لصت ملو هكردت مل يذلا هيلإ فاضملا صقن ىلع ةلاد تحبصأ ىدانملاك مضلا

 ةلعلا ةحص ىلع ليلدلاب بلوط اذإف .ةفاضإلا نع اهعاطتقاب ”(اهتياغ اهرخاوأف

 -ءانبلا وهو -اهدوجول مكحلا دوجو وهو ءريثأتلا اهتحص ىلع ليلدلا :لاق

 ةفاضإلا نع تعطتقا املف ةبرعم تناك اهعاطتقا لبق اهنأ ىرت الأ اهمدعل همدعو

 ةفاضإلا نع اهانعطتقا ولو «ةيرعم تداعل ةفاضإلا اندعأ ول مث ؛ةينبم تراص

 .1875 ص ؛حارشنالا رشن ضيفو 2٠١ © ص قلدألا عمل(1)

 ٠١. ةمدص ؛ةلدألا عمل(؟)

 ص ءدصتقملا :رظني .اًعم هيلإ فاضملاو فاضملا ةفيظو -اًراجم -يدؤي حبصأ فاضملا نأكف (5)

 6/4 ١؛شيعي نبال ءلصفملا حرشو .149-4

- 790 



 نايأو نيأو فيك) ءانب ىلع لدي نأ لثمف لوصألا ةداهش امأو ...ةينبم تداعل

 ىلع ليلدلا :لاق ةلعلا هذه ةحصب بلوط اذإف فرحلا ىنعم اهنمضتل ؛(ىتمو

 فرحلا ىنعم نمضت مسا لك نأ ىلع لدتو دهشت لوصألا نأ :ةلعلا هذه ةحص

 نم ذختي نأ يوحنلا ركفلا عفاود نم ناك اذه لعلو "”"اًينبم نوكي نأ بجو

 راطإ يف ناك ءاوس ءيوحنلا سردلا يف امهم اًنكر "ليلعتلا"و "ةلعلا" موهفم

 .هتيرظن راطإ يف مأ وحنلا

 55551جججبببببب/ل““كل“”ة0 00

 1١. ص «ةلدألا عمل(١)

 - 10 ا



 ”هبشلا سايق :اًيئاث

 هيلع قلع يتلا ةلعلا ريغ هبشلا نم برضب لصألا ىلع عرفلا لمحي نأ" وهو

 صصختتي هنأب عراضملا لعفلا بارعإ ىلع لدي نأ :لثم كلذو لصألا يف مكحلا

 ءيش سيلو .مسالاك اًبرعم ناكف هعايش دعب صصختي مسالا نأ امك هعايش دعب

 ةلعلا نأل ؛لصألا يف بارعإلا ا بجو يتلا ًةلعلا ةسيقألا هذه يف للعلا هذه نم

 سيلو سبللا ةلازإ يه امنإ -مسالا وه يذلا -لصألا يف بارعإلا ال بجو يتلا

 "ةلعلا سايق'' نيب قرفلا وه اذهو .عراضملا لعفلا يف اًدوجوم ىنعملا اذه

 ا ٠ ”"هبشلا سايق"و

 نيب طلخ عقي دق مث نمو .هبشلأ نم عون ةلعلا نأل ؛قيقد قرف وهو

 تبثي مكحلا نوك نع اجتان هبشلا ناك اذإ هنأ الإ ءيوحنلا سردلا يف نيحلطصملا

 لعافلا نيب دانسإلا ةلع يف امك -ةدحاو ةجرد يفو ءدحاو ببسل نيفرطلا 1

 نم هب لدعي يذلا" :مهطوقب هنونعي ام وهو "اي سايق" ناك -هيئانو
 نأ هبشلا

مل اًفالخ ءزاجملا ةيضقب هل ةقالع الو يبارعإلا لمعلا ىلع انه هيبشتلا رادم )١(
 .د هيلإ بهذ ا

 صوص الدكت اعدام ١١ هص (يغالبلا ثحبلا يف ةاحنلا رثأ)هباتك يف نيسح رداقلادبع

 .يغالبلا هيبشتلا يثرط ةاحنلا كاردإ ىلع ,بايلا اذه يف هيوبيس

 .141- 9488 ص «حارشنالا رشن ضيف :رظنيو ٠١ - 0٠١9 لص ءةلدألا عمل(؟)

 ١١. 5 ص ؛يوحنلا ريكفتلا لوصأ :رظني ()

 هس ؟خثخؤ



 نيب ةدحاو ةلعلا نكت مل نإو . "ةروصلا الإ هتوفي ال .ءيشلا هبشي ءيشلا نوكي

 ةلع يف امك -امهنيب هبش ةجردل هيلع سيقملا مكح سيقملا يطعأ لب نيفرطلا
 ."هبش سايق" ناك -الامعتساو ىنعمو اًظفل مسالا ههبشل عراضملا بارعإ

 ءاظفل ههبشأ اذإ ءرخآ ءيش مكح ءيشلا ىطعي دق" :مهوقب «هنع ربع ام وهو

 ةلعلا نكت مل نإو «هيبشلا ىلع هيبشلا لمحي"و .""امهنيب ةمئاق ةلعلا نكت مل نإو

 .""هيف ةدوجوم

 -طقف اهلثاري ام ىلع ال اههبشي ام ىلع ةرهاظلا سايق -هبشلا ضايقو اذه
 وخنلا ةيرظن" ءانب يف ةاحنلا اهنع ردص يتلا ةماعلا لوصألا نم اًلصأ دعي

 ةيمهأ لقي ال مث نمو .هماكحأو وحنلا ةيرظن نيب ماجسنا نم .هققحي مب "يبرعلا

 نم هب ضيفي |ب -هيوبينس باتك لعلو ؛يوحنلا سردلا يف 'لماعلا"ةركف نع

 رظنت "تالوقم” هيف دجن ذإ !”كلذ ىلع ليلد ربكأ -هبشلا ىلع ةزكترم تاليلعت
 :وحن نم.--يوحنلا سردلا يف -لصألا اذهل

 )١( ءزيمختلا ١/ 71945.

 ؛صئاصخلا (؟) ١/ 5١5.

 .180 ص :كلام نبال حيضوتلا دهاوش (*)

 جم ءةغللا مولع ةلجب :حاتفلا دبع ةزع .د :هيوبيس دنع يوحنلا ركفلا ف ةعراضكا موهفم :رظني (14)

 م١ 949378 ةنس 3ىعوا

 هم 8[ ال



 كلذ انركذ دقو هنم اًبيرق الو هلثم نكي مل نإو ءيشلاب ءيشلا نوهبشي دق" -

 . "هللا ءاش نإ -اًضيأ -هركذتسو ىضم ايف

 يف كلذ ىرتسو هلاوحأ عيمج يف هلثم سيلو ءيشلاب ءىشلا نوهبشي دق" -

 .”""اًريثك مهمالك

 ترعلا) تاي ةضايخ ةينرعلا نم ةزيث# باؤبأ ف "هببعلا سايق" دجت اذهو

 رسفي هنإ ذإ ؛”خلإ...(ةينبألا غوص)و .(لامهإلاو لامعإلا)» باب ىفو (ينبملاو

 اًقالطنا ؛"عرفلا"و "لصألا" ةيئانث ىلع موقي ءالوبقم اًيقطنم اًريسفت رهاوظلا

 .هباشت نم اهنيب نوكي امو .فرحلاو لعفلاو مسالا :ثالثلا ملكلا ماسقأ نم

 "بذجلا"و "نكمتلا"ب فرعي ام ءوض يف تاقالع نم هنع جنتي امو

 ءءانبو اًيارعإ )ةيلصألا اهتلوقمب ةثبشتم ملكلا ضعب نوكت نأ :نكمتلا"ىنعمو
 اهتلوقم يف ةيلصألا ةملكلا نوكت نأف :بذجلا امأو .اهرداغت ال (اًلامهإو المع وأ

 .”"اههبشت يك اهيلإ اهّريغ ةيذاج

 )١( باتكلا :كلذ يف رظني ١/ 7 304 0187قلل نعور» نسن# نال لع لالال 93/4

 هبشلا ةيضق) ميقلا هباتك يف - هللا همحر - باطحلا داؤف :روتكدلا انذاتسأ هبتك ام :كلذ يف رظني (1)

 فصصو يف ةيفرصلا ةينبلا رودو .ةيبرعلا باوبأ يف هبشلا بناوج لكب هيف ملأ دقف «(يبرعلا وحنلا يف

 ىلع ةاحنلا هأئب امث ريثك هيفف ,85 -9 ص «ءراجنلا ةفيطل .د -اهديعقتو ةيوحنلا ةرهاظلا

 .ةينبألا غوص يف "ةهباشملا"

 .47اص ؛ةريرق قيفوت .د .برعلا ةاحنلا ريكفتو يوحنلا حلطصملا (*)

 - "نالث د



 نم عونمملاو .تاقتشملاو «لاعفألا ءامسأ :يف امك لعفلا هبشي دق مسالاف ©

 هيك نت تارمر هرهجر ةلالك يسال تعنأ ىهرلا نيادقر لق رعلا

 .فيعض هبشو طسوأو ىوقأ

 يفامك .ءاوس لعفلا ىنعمو مسالا ىنعم ريصي نأ" :ىلوألا ةبترملاف 11

 لعفلا لصأ ىلإ اًرظن مسالا ىنبيف (...كاردو -هص :وحن) لاعفألا ءامسأ

 ٠ "لسع يعي ماكنا وه قلبا

 ههباشيو ؛ةيلصألا فورحلا بيكرت ثيح نم هقفاوي نأ" :ةيناثلا ةبترملاو .
 لمع ىطعيف ؛ةفصلاو ردصملاو لوعفملاو لعافلا مساك «ىنعملا نم ءىش يف

 وهو هضعب لفطتب ءانبلا يف لعفلا رمأ فعضل ؛ىنبي الو اهانعم هيف يتلا لاعفألا

 يذلا :يأ ؛لاعفألل ةهباشملا يوق الإ هنم ىنبي ال .بارعإلا يف مسالا ىلع عراضملا

 ٠ ."لعفلا مسا ك ؛ءاوس لعفلا ىنعم هانعم

 نكلو هانعم نمضتي الو ءاظفل ههباشي الأ" يهو اهفعضأ :ةثلاثلا ةبترملاو .

 هلفطتل فرصلا نم عنمي لب ءاّمات ءانب :يأ «ةيباشملا هذبب ىنبي الف ...ديعب هجوب ههباشي

 ٠ ""'|مهنيب ةهباشملا قلطمل كلذ سيلو ؛لعفلا صاوخ نم وه اهيف لعفلا ىلع

 ءعضولا يف اطوصأ ىلع ةيقاب " «ةينبم اهلك فورحلاو ءفرحلا هبشي دق اك ©
 ءيش ىلع بذجنت الو لعفلاو مسالا :ينعأ نيمسقلا نم اههبشي ام اهيلإ بذجت

 )١( ؛يضرلل «قيفاكلا حرش ١/ 3 -1١54,

 - الجهم



 ؛اههبشأ ام ءانب بجوف ""اههبش عم كناذ يقب امك اهعون ىلع ةيقاب يهو اهنم

 ”""اهيف بارعإ ال هنأل ؛فورحلا هب عراضمف ءايسألا نم برعي ال ام لكذ"

 ءانب لجأل ةهباشم ىندأ يفكي انهاهو .هصخي امهيف فرحلا ىلع هلفطتل" كلذو

 نود .ءانبلا يف هخوسرو فرحلا نكمتل كلذو ؛لاعفألل هتهباشم فالخب .مسالا

 وأ فرحلا ىنعم نمضت اذإ ءيشلا اونبي نأ" :مهوصأ نم ناك مث نمو "”'لعفلا

 فاالتخا لع ءاهسألا نم تاينبملا ةلع هذهو . ذي "فرحا ىنعم نمضت ام هبشأ ام

 :هلوقب كلام نبا اهصنخخ دقو ءاهعاونأ

 يِنْذُم ٍفْوُرُحْلا َنِم ِهَبَشِل يسيبَمَو ٌبَرعُم : هلم مشل

 اَنُه ينو ىَتَم يف ٌيوَنْعلاَو مي ولا
 الَصأ راَقِتِفاَكَو رثأت اي لقفلا نعد كالا 8

 ”اَمُسَو ضْرَأك ٍفَْلا ِهَبَش ْنِه اَمِلَس دق ام ءاَمسَألا 79
 ..اهنم ذشي نأ ىسع ام الإ ءامسألا نم برعلا هتنب ام ةماع" لمشت يهف

 تاوصألاو لاعفألا ءايسأو تالوصوملاو ةراشإلا ءامسأو تارمضملا '"' ىهو

 ,”"'تايانكلاو تابكرملاو فورظلا صضعبو

 هاه مم ©

 )١( هدص «باشخلا نبال .لجترملا ”*.

 ) )7.دريملل .بضتقملا 21١9/1/7

 )*( قيفاكلا حرش ١/ 1١١4

 .707 لص «يسرافلا يلع يبأل ة ةروثنملا لئاسملا (4)

 ٠١. ص .ةيفلألا (5)

 -_- ؟همه -



 :وحن تاحلطصم نم همزلي امو "ءانبلا" ىلإ "بارعإلا" نم مسالا جردتف

 ةجيتن اهكلسي بتارم "نكمتم ريغ"و "نكمأ ريغ نكمتم”و "نكمأ نكمتم"
 لصأ موزل هقحف ءيش ىلع لفطتم لك نأل" "لفطتلا"وأ (ةهباشملا) لماع

 .”يضرلا لوقي اى "نكمأ اذإ هيلع لفطتملا

 :ناعون ءائبلا اذه نأ ىلع

 نكمي ال ثيحب فرحلاو مسالا نيب ةهباشملا هيف ىوقت ام وهو ؛مزال ءانب ([)

 هلاوحأو هتاف رصتم لك يف هّينبم لمعتسا ام" هنإ هفيرعت يف ليق مث نمو ؛اهاوز

 بلغأ هيلعو لصألا وهو ."”"ةّب اًيرعم 08 ملو .ةدحاو ةفص ىلع ةفلتخملا

 .تاينبملا باب

 دعب مسالا لقنيف «ةهباشملا هيف لوزت نأ نكمي ام وهو ءيضزع ءانب (ب)

 ىّنعمل لاح يف اًينبم لمعتسا ام" هنإ :هفيرعت يف ليق اذهلو ؛بارعإلا ىلإ ءانبلا

 ”""'بارعإلا نم يىلصألا همكح ىلإ داع ىنعملا كلذ لاز اذإف .ءانبلا هل بجوأ

 -ٌدعبو لبق :لثم ةفاضإلا نع ةعوطقملا ءاسألاو -درفملا ىدانملا) يف امك كلذو

 )١( ىلا“ /7 «شيعي نبال هحرشو لصفملا 385.

 ) )1.؛5ءر/لا ؛ةيفاكلا حرش

 ) )7اص «لجترملا 1١,

 .١١الاص «قباسلا (4)

 -؟550-



 (يددعلا بكرملاو -س تحلل ةيفانلا ال ا -ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا مسالاو

 نيبو اهنيب ةهباشمل تينب |منإو '"' "هئانب لبق اًبرعم ناك'' اهنم ينيملا تابكرم يهو

 بيكرتلا كف اذإف "فوذحملا كلذ ىلإ جايتحالا يف اهانعم اهنمضتو فورحلا

 ةبباشملا لاوز)ف بارعإلا يف نكمتم ىلإ مسالا داع نمضتملا فرحلا لمعتساو

 ةرئاد نم جورخلاو بارعإلل مسالا قاقحتسا :يأ .لصألا ىلإ عوجرلا ىلإ يضفي

 ديكأت اذه ينو .”"هنم ناصقنلا دعب بارعإلا يف ماهتلا ةرئاد ىلإ يرورضلا ءانبلا

 -اهقحتست يتلا اهتبتر :يأ-اهسايق ىلإ دوعت ءايشألا نأ :وهو يوحن أدبم ىلع

 .هنع اهجورخ ىلإ ىدأ ام لاوز دعب

 لضفف .'"'نيلعافلا ءامسأل عراضملا لعفلا ةبباشمك مسالا هباشي دق لعفلاو ©

 نود هب صتخاو «ةكراشملا هذه نع هب ناب ال برعأ نأب لاعفألا رئاس ىلع

 .”يفاريسلا لوقي امك .هرئاظن
 خساونلا ضعب يف دجوي هنأ الإ ءاّردان ناك نإو وهو فرحلا هبشي دق اك »

 ىنعم موزلب فرحلا" هباش اذإ لعفلاف هيلعو .”اهنم دماوجلاو لاعفألا نم

 .؟ الص .ليادلا هتلادبع .د ,ةيبرعلا ةغللا يف ءانبلا :رظنيو .588 ١/ ءروفصع نبال برقملا(١)

 - 1١1/7 ؛يضرلل ةيفاكلا حرش :رظني ( ؟)

 .؟588 ص :«يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ (9)

 .؟ال - 70 ص .ةيبرعلا رارسأ :امههنيب هبشلا هجوأ يف رظني (8)

 .1 ١/ ؛«صئاصخلا“ باتكلا حرش (5)

  ؟مهارث د



 امك فرصتلا مدع يف فرحلا مكح يطعأ .فرحلل ةلاصألاب وه يذلا ءاشنإلا

 .”"برعأ عراضملاك مسالا هباش نإو بجعتلا لعفو (ىسع) :يف

 يف هنون لدبتف نونملا مسالل اذإ ةهباشم يف اك مسالا هبشي دق فرحلاو »

 ."اًقلأ فقولا

 وأ لاعفألا اهتهباشمل خساونلا فورحلا لمع يف !ى «لعفلا هبشي دق اك »

 1 .ايناقيام ةناقت

 امو (فورحلا)لوح هثيدح نم اًريثك هبشلا اذه ىلع يوحنلا ركفلا رادأ دقو

 "ةبباشملا" لماع دع ىتح «لامهإلاو لمعلا :يف ةصاخو ماكحأ نم اه بترتي

 بارعإلا :يف ةيوحنلا باوبألا نم ريثك ةحلاعم يف يوحنلا ركفلا رارسأ نم اّرس

 .خلإ...هعنمو فرصلاو لامهإلاو لمعلاو ءانبلاو

 نيفرط نيب هبشلا ةظحالمب اوفتكي مل ةينبألا نيب ةهباشملا ىلع مهليوعت ةدشلو

 هتيب ةطساو هبشثملا نوكي ثلاث فرط لاخدإ ىلإ كلذ اوزواجت لب ءاّطباض هذاختاو

 .نييئيش نم رثكأ لمشتل ةرئادلا عستتف هب هبشم ىلإ لقتني هبشملا نأكف «هب هبشملا نيبو

 :4 رخام «يرغلا رتشتلا يف هينشلا فق رت (1)

 )١( فيفاكلا حرش ١/ 1١0-1١5.

 هباشيف «فرحلا امأو" :هلوق يف ءيضرلل افالخ «47 5ص ءيبرعلا وحنلا يف هبشلا ةيضق :رظني (5)

 5/١ ٠١. ةيفاكلا حرش "طقف لعفلا

 - ا”7هرهد



 هجولا ريغ نم ءيشلا ىلع ءيشلا لمح باب" يف ينج نبا كلذ حضوأ دقو

 :هيف لاق "مكحلا كلذ لوألا ىطعأ يذلا

 هيف ام ىلإ ةفاضإلا يف انلوقك كلذو .يظفللا هبشلا هقيرط باب اذه نأ ملعا"

 ةزمهلا تبلق انإو .يوارشعو ءيوارفصو .يوارمح وحن كلذو .واولاب ثينأتلا

 .فلتخي ال اذه ىلع اذه ىضمف اًوشح ثينأتلا ةمالع عقت الئل ؛اهاحب رقت ملو هيف

 هذه اولدبأف ؛يوابرج :ءابرج ىلإو «يوابلع :ءابلع ىلإ ةفاضإلا يف ولاق مهغإ مث

 اولمح ةدايزلاب اهبابو ءارمح ةزمه تبباش امل اهنكل ؛ثينأتلل نكت مل نإو .ةزمهلا

 ةدئاز اهنوكل يوارمح ين بلقت مل ءارمح ةزمه نأ ملعن نحنو «ءابلع ةزمه اهيلع

 تلمح ةدايزلا يف اتقفتا امل نكل ءاهلثم ةدئاز تناك ثيح نم ؛ءابلع ةزمه اهب هبشتف

 :ءاضقو ءاسك يف اوناق نأ ىلإ اذه اوزواجت مهنإ مث .ءارمح ةزمه ىلع ءابلع ةزمه

 تناك ثيح نم «ءابلع ةزمه ىلع اهل المح ءاّواو ةزمهلا اولدبأف يواضقو يواسك

 كارت الأ ؛ىلوألا ريغ ةلع هذهف .ثينأتلل سيل فرح نم ةلدبم ءاضقو ءاسك ةزمه

 ةزمه اهيلع لمحتف «ثينأتلل تسيل اهنأل ؛يوابلع يف اًواو ءابلع ةزمه لدبت مل

 .""'ثينأتلا ريغل اتناك ثيح نم ءاضقو ءاسك

#0 

 سايقلا ةيلمع غوسي قلطم سايقم (ةبباشملا) نأ ينعي ال كلذ نأ ىلع

 نيئيش نيب هبش لك" سيلف عورفلا ىلإ لوصألا نم ماكحألا لاقتناو .يوحنلا

 )١(١/ 53١4

 0-2 ج54



 ريثكل عضخي ناك كلذ نإ لب .""'رخآلل لصألا ين وه امكح امهدحأل بجوي

 نم يوحنلا سردلا باوبأ نم ريثك يف ةاحنلا اهرثن يتلا «طباوضلاو نيناوقلا نم
 :وحن

 يوق اذ" لب ءرخآلا مكح امهدحأل بجوي نيئيش نيب هبش لك سيل *
 املكو .ىوقأ ناك صخأ هبشلا ناك املكف ءبجوي مل فعض اذإو .مكحلا بجوأ

 ٠ .""" فعضأ ناك معأ ناك

 مكح اههدحأ ذخأ نيفرطلا نيب هبشلا يوق الكف ءتاجرد ةبءاشملا نأ ©

 برعلل ةداع هذهو'" هيخأل ام فرط لك ذخأي نأ ىلإ هادعتي دق لب ءرخآلا

 اوطعي نأب كلذ اولباق كح ءيش نم اًئيش اوطعأ اذإ ؛ةكولسم ةنسو «ةفولأم

 .امل عماجلا هبشلل اًيمتتو امههنيبل ةدانع ؛هبحاص ماكحأ نم اًمكح هنم ذوخأملا

 كلذك هوفرصي ملف لعفلاب مسالا اوهبش امل مهارت الأ ؛فرصني ال ام باب هيلعو

 هوبرعأف مسالاب لعفلا اوهبش انياايإ

 )١( «شيعي نبال «لصفملا حرش ١/ 24

 «رئاظنلاو هابشألا (؟) 7/ 41.

 ) )7«صئاصخلا ١/54



 .ىنعملا دمتعت دق يهف ءاهتعيبط يف "عرفلا"و "لصألا" نيب ةبباشملا فلتخت ©

 يف ههبشأ ام مكح ءيشلا ىطعي دق"ف ءاعم امهدمتعت دقو ءظفللا دمتعت دقو

 .”""اًعم امهيف وأ .هظفل يف وأ انعم

 ٠ :ف اًكح بجوي هبش لك سيل *

 .""يوقب سيل دحاو هجو نم هبشلا'" -

 .”"هلصأ نع كلذب جرخب ال دق جو نم ءيشلا هبشأ اذإ ءيشلاو" -

 وهو هب هبش ام ىرجم هورجأ نائيش ءيش يف عمتجا اذإ مهوصأ نم'' لب -

 -اًضيأ -هيلع يرجت دقف نيهجو نم اًئيش مهمالك ين هبشأ اذإ ءيشلا" -

 اذإف .(سيل) ب (ام) هبش وحنو .فرصني ال ام باوبأ :وحن هماكحأ نم ءايشأ

 .”"'ردجأ ةريثك تاهجب نم ةبءاشملاب ههبشت ناك كلذ ىلع داز

 :هوجولا عيمج نم هنوك مزلي ال هبشلا اذه نأ ىلع -

 .""'هلاوحأ عيمج قف هلثم سيلو ءىبشلاب ءيشلا نوهبشي لق'فن#»

 48 /5 .لصفملا حرش :رظنيو 848 / .ءينغملا(١)

 .55ا/ ص ؛وحنلا للع (7)

 . 4880 ص ءدصتقملاو ١١7., ص «ةيبرعلا رارسأ (*)

 .737 75 ص ءةروثنملا لئاسملا(5)

 ةجحلا(ه) ١/ 6١.

 معو



 ؛هب ههبشي ثيح نم ههبشي |منإو هتالاح عيمج يف ءىشلا هبشي ال ءيشلا"و »

 ضعب يطعأ نإف .هوجو نم ههبشي الو .هجو نم ءيشلا ٌءيشلا هبشي دق مث نمو

 .””"هبشلا لماكت نم هتاف املف هعنم نإو ءامهنيب يذلا هبشللف .هماكحأ

 هلزنتو همكحب هل مكحت برعلا نإف :ءيثشلا بقاع اذإ ءيشلا نأ عمو -

 سيلف" .زاوجلا ىلع لب موزللا ىلع تسيل ةاعارملا هذه نأ الإ" وه هنأكو «هتلزنم

 .”نوكي ال دقو كلذ نوكي دق ,هماكحأ ىطعي ءيشلا هبشأ اذإ ءيشلا

 :رهاقلادبع مامإلا لوقي ؛لصألا ىلع كارتيو ؛ةهباشملاب دتعي الأ حصيف -

 بجي مل ةهباشم فورحلا نيبو اهنيب لصح اذإ ءامسألا نأ ملعت نأ يغبنيو"

 "فيك" نأ امك «ماهفتسالا ىنعم هيف ''ايأ"' نأ ىرت الأ ؛كلذ زوجي امنإو ءاهؤانب

 ."”"بوجولاو زاوجلا نيب لصفي نأ يغبنيف ءكلذ عم برعم وهو كلذك

 يوس ول" ْذِإ ؛امهنيب ىوسي ال هنأ الإ هب هبشملا مكح ذخأي هبشملا نأ عمو -

ذ سفن هنأ ءاعدا ناك لب ءاهيبشت كلذ نككي مل ءيش لك يف هب هبشملاو هبشملا نيب
 كل

 )١( «باتكلا ١/ 187.

 ) )7/7؟ «هبضتقملا 774.

 ) )7.؟7 ص ءطيسبلا

 ) )5ص «قباسلا ١غ ٠١.

 2.1725 /1١1ص دصتقملا (0)

 -؟58



 ال ماكحألا ضعب يف ءيشلا ىلع ءيشلا لمح" نأل ؛""هسنج ضعبو ءىشلا

 هب هبشملاو هبشملا نيب" لب .”هب هبشملا سفن ريصيف هلصأ نع هجورخ بجوي
 اهنأل "يفنلا" فورحف ”٠ "'هب اهبشم ناك امل هايإ ناك ولو هب سيل هنأل ؛لصف
 لثم نكي نأ نغلبي مل" لعفلا ىلع مسالا ميدقت يف ماهفتسالا غلا سرت فري دعا

 لمع لمعت نأ وقت مل" نيلعافلا ءامسأب ةهبشملا تافصلاو "نهب نهبش ام
 تلمع ايف لعافلاب تهبش امنإف .عراضملا لعفلا ىنعم يف تسيل اهنأل ؛لعفلا
 نوكي ال اك «ةركن يف الإ لمعي ال ام وهو -ةهبشملا ةفصلا ىلع لمحي امو "هيف

 اهيفو هيف مف ةهبششملا ةفصلا ةوق ىوقي ال" -"المع ريخ وه" :وحن «ةركن الإ
 . :ّمَّل نمو ”'"اًدحاو اًهجو هيف لمعي

 ."”"هماكحأ عيمج يف هارجم يرحي الو ءهب هبشملا ةوق ىوقي ال هبشملاف" ©

 .”"مكحلا كلذ ُِق هب هيشملا نود نوكي ءىشلاب ةنسقملا"' .٠

 لالا 3795 ص .قباسلا()

 .775 ص هوحنلا للعو 784 738/8 ١/ «يرجشلا نبا يلامأ (؟)

 ١/ 27١5 فصتملا (7)

 ) )5بباتكلا 1١557/71.

 ) )6السابق١/ 195.

 ) )5«قباسلا ١/5 ١1١.2

 لالا" تىقكء١ءاص .طيسبلاو 33” :روقصع نبال لمحلا حرش 3فإ

 مم



 مكح ةهباشملاب بجوتسا ىتم ءيشلا" نإف «هب هبشملا نع هيشملا فعضلو -

 .”"بجوتسملا اذه مكح ىلع اًمدقم ءيشلا كلذ نوكي نأ نم دبالف «ءيش

 ماع لصأ وهو .”'هتوق ىوقي الو .هفيرصت فرصي الف ءيشلاب هبش ام" نإف هيلعو

 .بابلا اذه يف داقتمو

 ان مف ل

 قلطي ةيبرعلا يف "هبشلا سايق" نأ وهو «هيلإ ريشأ نأ بحأ رمأ -انه -يقب

 عرف لمح :ىنعمب .""ريظنلا ىلع لمحلا" :-يوحنلا سردلا يف -اًنايحأ هيلع

 لاكشألا يف هبشلاو لثملا "ريظنلا"ف هب م :يأ هل ريظن هنأل ؛لصأ ىلع

 نبا هانع ام اذهو .”هابشألا :يأ ءرئاظنلا هعمجو لاوقألاو لاعفألاو قالخألاو

 مهترواحم يف شاف ءمهتاغلو مهمالك يف درطم بهذم اذهف" :هلوقب ءينج

 يف نكي مل نإو ءامهنيب ام برقل ؛هريظن مكح ىلع ءيشلا اولمحي نأ ؛مهتبطاخمو

 .”"'هيكحلا هل بجوأ امن رخآلا ىف ام امهدحأ

 )١( «نآرقلا بيرغ بارعإ يف نايبلا ١/ 71417.

 ) )1ءريمختلا ١/ 768.

 ."617 /7 لوصألا (*)

 ./84 ص ؛حارشنالا رشن ضيف :رظني (4)

 .(رظن) ةدام .ةغالبلا ساسأو «برعلا ناسل :رظني (5)

 )١( ابفصتملا ١/ 1941.

 مل 35عم



 لمح" -لوألاف ."”"همدعو ريظنلا" حلطصم نم مهنع دري دق ام فالخ وهو

 مكح يف لصأ ىلع عرف لمح هيف .سايقلا ناولأ نم نول -"ريظنلا ىلع ريظنلا

 :هبش نم اهني عفاج

 «لبقيف هباب يف رئاظن ءيشلل نوكي نأ هب دارملاف -"همدعو ريظنلا" -يناثلا امأ

 نم نول وه لب عرفو لصأ ةمث سيلف ء«ضفريف عامس هب دري ملو هيف دحاو هنأ وأ

 ريسفتو راهظإ يف -ةاحنلا نيب فالخلا لئاسم نم ريثك هيلع ينب لدجلا ناولأ

 عومجلا نم ناك امو" :ينومشألا لوق لثم .”فرصلاو وحنلا باوبأ يف - مكحلا

 لمحيف داحآلا يف هل ريظن ال هنأل .هريسكت زجي مل (ليعافم) وأ (لعافم) ةنز ىلع

 ءامسألا يف نييرصبلا بهذم يرابنألا تاكربلا وبأ هب حجر ام كلذ نمو

 قالي رست ابنا ني ناقركلا بكلب درو دعو فاكج عب ديويس نأ قبلا
 انبهذ ام نأ هيلإ اوبهذ ام داسفو هيلإ انبهذ ام ةحص ىلع لدي يذلاو" :لاق نيناكم

 دحاو بارعإ الإ هل سيل مهمالك يف برعم لك نإف .برعلا مالك يف ريظن هل هيلإ

 )١( ص «حارشنالا رشن ضيف :رظني 87 ٠١.

 ) )0جم - تيوكلا - ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا ءزومحلا حاتفلا دبع .د - همدعو ريظنلا :رظني
 صاءم1999 ةنس 8ع 151-97.,

 ) )7«ينومشألا ”/ 579١.

 ب 5«مه -



 -نابارعإ هل برعم مهمالك ين سيل هنإف ؛مهمالك يف هل ريظن ال هيلإ اوبهذ امو

 .""بهمالك يف هل ريظنال هيلإ اوبهذ امو مهمالك يف ريظن هل هيلإ انبهذ ام نأ نابف

 :مهوق "همدعو ريظنلا" بابلا اذه يف مهطباوض نمو

 "٠ "'زئاج ريغ مهمالك يف هل ريظن ال ام ىلإ ريصملا"

 .””"'هل ريظن ال ام ىلوأ ريظنلا ىلع لمحلا" «*

 "هل ريظن ال ام ىلوأ ريظن هلام" *

 . ”"ىلوأ وهف رئاظن رثكأ ناك ام"

 . "هل صقن هرئاظن نع ءيشثلا جورخ'" **

 لق نإو هريظن لق ام ىلع لمح لاف .هريظن .لق ام ىلع لمحبي الأ بجي"

 .””""هل ريظن ال لوق نم ىلوأ سايقلا نع جرخو
 يل

.""'كورتمف ةرورض نود ٌرئاظنلا ةفلاخم ىلإ ىضفأ ام" **
 

 )١(الانصاف. صاه؟5-3١.

 7١ ص «قباسلا (7)

 .774 7/1 :بابللا (")

 .57 4 71/ال ١/ داعس تناب ىلع يدادغبلا ةيشاح (4)

 .77 0 ص .لجت رملا (0)

 .4717* 5 ؟ ه ص ءوحنلا للع (1)

 441 الهر يتلا ٠ له ١ ص طيسبلا (0)
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 نوكي ةيوحنلا للعلا نم دهاش هل دهشي الو ةيبرعلا يف هل ريظن الام" ***

 اي

 ”٠ "'هيلإ باهذلا حارطاو هضفر بجو هل ريظن ال ام ىلإ لوقلا ىدأ اذإ“ **

 ال ريظنلا مدع" نإف درو اذإف "عامسلا" ليلد هب دري مل اذإ اذه نكل" +

 .هتوبثو مكحلا ليلد مايق دنع ريظنلا مدعل رظني ال" هنأل ؛*"'ليلدلا مايق عمرتشي

 هلبق امل "يئنش" :(ةؤنش) يف مهوق نأ ىرت الأ" ؛” "برعلا نع عامسلا وهو

 باب يف ينج نبا لوقي . "'ريظنلا مدع هيف مدقي مل .برعلا نع هدورول - سايقلا

 بهذم كلذو .ريظنلا داجيإ بجي ال هنإف ليلدلا لد اذإ امأ" :"ريظنلا مدع"

 اهب مكحلا عنمي ملو اهدحو («البإ) ٍلِعف ع ءاج ايف ىكح هنإف " '"'باتكلا"

 ال هب سنألل وه امنإ ليلدلا مايق دعب ريظنلا داجيإ نأل ؛ريظن اهل نكي مل نإ هدنع

 ىلإ ىرت الأ ؛ريظنلا داجيإ ىلإ جاتحم كنإف ليلد مقي مل نإ امأن .هيلإ ةجاحلل

 )١( «كلام نبال ليهستلا حرش 1

 .؟ الا ص .فناصنإلا(؟)

 )”( ءصئاصخلا ١/ ٠١8.

 .77 1٠١/ «شيعي نبال لصفملا موش

 8١ 1١. ص «حارشنالا رشن ضيف (5)

 ,175 ١/ .ءصئاصخلا (5)

 .ةهالك /# «باتكلا ع7

 - ؟”؟وي



 ريظنلاب للعتلا ىلإ تحتحا ؛نالصأ هءاتو هواو نأ ىلع ليلدلا مقي ملال (تيوزع)

 ريظنلا دوجول تيلعف ىلع هتلمحو ءاًريظن هل دجت مل مل اليوعف نوكي نأ نم تعنمف

 ."”"تيرفنو تيرفِع وهو

 يف فيرط هجو اذهو ""ءانبلا للع ىدحإ هرئاظن نع ءيبثلا جورخ"

 مسالا ةهباشم يف امك -ءانبلا للع ىدحإ ةهباشملا نوكت دق ذإ ؛يوحنلا ركفلا

 هللع ىدحإ -بابلا ةهباشم نع جورخلا ىنعمب -اهمدع نوكي دق امك -فرحلا

 برعلا" و .© "'هنكمت لاز هباب نع جرخ ءيش لك" :مهطباض اذه ىفو !!اًضيأ

 .0'"'ةدحاو ةقي ظ اهتمزلأ اهتهج نع ةملكلا تريغ اذإ

 :لثم تاينبملا نم اًضعب -ههوجو دحأ يف -يوحنلا ركفلا رسف طباضلا اذهمو

 العج نافرح" :اهنم الك نأ رئاظنلا نع اهجورخ هجوو «ةبكرملا دادعألا -أ

 ؛ةيسايقلا تاملكلا رئاس نع اهزييمت ىلإ ىضفأ امب مالكلا يف ةريثك اهنأو اًدحاو اًمسا

 نلبي -. 4

 .191ا ١/ ءصئاصخلا )١(

 .14 4 ص ءعمللا حرش يف عبتملا (0)

 .ال17 ص ؛فاصنإلا (")

 .77 6 ص «هيولاخ نبال عبسلا تاءارقلا بارعإ (4)

 ,ةماأل ,7 1 /غ «باتكلا (8)
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 يف -تينب دقف (ةفاضإلا نع ةعوطقملا ءاسألا نم) امههابشأو ُدعبو لبق -ب
 تناك" اهنم ةفاضإلا تفذح اذإ اهنأل ؛ابباب سايق اهتفلاخمل -"اهللع ىدحإ

 نأ مالكلا نم اهلحم ناكو اههوجو نع تفرصو ةفاضإ ريغب ةفرعم بابلل ةفلات
 .”"مضلا تمزلأ اهعضاوم نع تليزأ املف ءاًضفخ وأ اًبصن نوكي

 د ترش ادع يجدر“ رضا يا ورما فوت نا يلع
 م الاعتسا لمعتساو اًليلق الإ .هيلع هتاوخأ جت مل اًئيجم ءاج نيح" مالكلا
 لضفأ يذلا :لوقي يبرع داكي ال هنأ كلذو اني الإ هت وخأ :ةانمعتت

 ام تاه" :لوقي الو .(وه) :لخدي ىتح "لضفأ نم برضا"و "برضاف
 لمعتست ال هل ةقرافم هتاوخأ تناك املف ؛نسحأ وه ام" لوقي ىتح ."نسحأ

 ىلإ اهجايتحال ؛فرحلا تبباشف ءهيلإ فاضملا نع اهعطق :وه انإ اهثانب ةلع نأ يضرلا ىري ذإ ( ١

 .1١٠/؟ «ةيفاكلا حرش :رظني .فوذحملا كلذ

 .19/4 /” بضتقملا (؟)

 نييرصبلا نيب سيل :ةيفالخ ةلآسم يهو .حجرألا ىلع اهتلص ردص فذحو تفيضأ اذإ وهو (*)

 ةغللا يف ءانبلا :رظني) .اهئانب رمأ يف اوفلتخا دق نيتسردملا مالعأ ضضعب نإ لب .بسحف نييفوكلاو

 مالسلادبع .د ؛ةفاضإلا موهفم.لالخ نم يبرعلا وحنلل يصنلا خيرأتلاو 07٠١ ص هةيبرعلا

 .(94-48 1ص ؛سواسيعلا

 تم



 الإ هتاوخأ هيلع تلمعتسا ام ريغ ىلع هولمعتسا ذإ اهءارعإب اوفلاخخ «ءلمعتسي اهك

 .""دُليلق

 "ريظنلا ىلع لمحلا" يحلطصم نيب قرفلا نيبتي .طباوضلا هذه لالخ نمو

 ءيشلا لوبق" :ىنعمب ''همدعو ريظنلاب لالدتسالا" نيبو "هبشلا سايق" :ىنعمب

 [هنيب ةقرفتلا مدعو "ليلدلا مدع عم هباب نع هجورخل هضفر وأ .هرئاظن دوجول

 ."نفلا اذه تاحلطصم مهف يف ريبك طلخ ىلإ يدؤي

 انف ريت نت

 نأ ربتعي يذلا ؛ماعلا مهنوناق فلاخي اذه نأب «هيوبيس ىلع ضرُتعا دقو 45٠١. /7 باتكلا )١(

 ؟تبرعأ اذإ ءاهئانبب لاقي فيكف ؛«تدرفأ اذإ برعت "يأ" و "ءانبلا ليزي .يوحن ىنعم" ةفاضإلا

 ةياكحلا ىلع ةعوفرم امنإو ءمضلا ىلع ةينبم تسيل لاثملا اذه يف (يأ ) جارسلا نبا ربتعا مث نمو

 "وه ليق لضفأ مييأ ليق اذإ ءالجر برضا :لاق هنأكف "لضفأ مهيأ برضا" :لاق اذإ هنأك

 اهتفلاخمل ؛اهئانب ليلعت نم هيوبيس هيلإ بهذ اميف لعلو 574/7 جارسلا نبال ءلوصألا
 .ةلأسملا هيلع لمحت هرخآ طباضب «طباضلا مرخني نأ عنمي الو ءالوبقم اًهجو ءاهرئاظن

 ريظنلا ىلع لمحلا”نع هثيدح يف "لمحلا سابق ةرهاظ" باتك بحاص هيق عقو اه وهو (؟)

 .نيحلطصملا نيب ريبك طيلخت هيف ذإ ؛776-50 / "هضيفتو

 - ااا -



 درطلا سايق :اكلاث

 وهو .“ "ةلعلا ين (ةبسانملا :يأ) ةلاخإلا دقفتو مكحلا هعم دجوي يذلا"وهو

 :وحن نم «تاالوقمب هنع ربعيو 2" "بابلا درط"ب يوحنلا سردلا يف فرعي ام

 .”''"دحاو سايق ىلع بابلا درطيل" -

 .''دحاو نَنَس ىلع بابلا درطيل" -

 .”"'فلتخي الو ,دحاو جاهنم ىلع بابلا ىرجيل" -

 .*"'اًدحاو ىرجم بابلل ءارجإ"' -
 "0 ""تنابلا فلتخي الأ اًدصت"' -_

 .”"هفوصأل اًدرطو'' -

 .9/1 ص ءحارشنالا رشن ضيف :رظنبو ٠١١ ,/ ةلدألا عمل(1)

 74١17. /7 ءرئاظنلاو ءابشألا :رظني (؟)

 .55 ص ؛يقرافلل ء.حاصفإلا ()

 . ١84 ص «يربكعلل نييبتلا (؟)

 .04 /1 ءلصفملا حرش (5)

 .414 /؟ ؛ةيفاكلا حرش (5)

 ١14. ص ءدصتقملا (9/)

 .71717 /؟ ءرئاظنلاو هابشألا (8)

 ا



 رئاس ىلع «ةلعل بابلا دارفأ ضعب ين تبث مكح ميمعت" :هب دارملاو

 ةدحسإو ةقيرط لع هلك تابلا نوكيلا؛ مايو ةلعلا ءافتنا عم ؛بابلا

 .©0"فلتخي الو

 نأ اهالخ نم .يوحنلا ركفلا عاطتسا «ةقيقد ةركف (درطلا سايق :يأ) وهو

 ىرجو هتلع تفتنا ام مهمالك يف درطاو برعلا نع درو اهيف مكحلا ىلإ لصي

 :مهطباض كلذ يف مهمكحي "عرفلاو لصألا" ةيئانث ىلع ءانب «هسايق ريغ ىلع

 ةظفاحملاو «ةلكاشملا مكح رابتعا نم مهمالك هيلع اونب ام نوعاري مهنإ"' 2

 .”"دحاو ننس ىلع باوبألا يرجت نأ ىلع

 .”"'هتريتو ىلع بابلا عيمج يرجأ باب نم اًنيش مزل اذإ ءيشلا نأ ررقملا نم" -

 .*"' كلذ ريغ ىلع (هسايق) هباب ىرجم نوكيو لصألا ىلع ءيجي فرح بر" -

 .""'لقألا يف هتلع تتبث يذلا مكحلا رثكألا يف درطي دق" -

 .”"ىلوأ دحاو قايس ىلع مالكلا ماظن فلتأيل" -

 مأ ةعماج جم - يشرقلا دامح نب دمحم .د - ةيبرعلا يف هناظمو ةدحاو ةريتو ىلع بابلا درط )١(

 .الهالص ؟5ع ١5 جم ىرقلا

 .17و ل أاص «فاصنالا ()

 .,ل5 ١/ «؛نابصلا ةيشاح (؛)

 )5( دفصنملا ١)/ ٠٠١

 0 ف /” ؛ةيفاكلا حرش (5)

 .؟7؟ مص ؛«ةلجنز نبال .تاءارقلا ةجمس (5)

 تل



 دوجو هيف عنتما يذلا عضوملا يف اهمكح درطا ةلعل تبث اذإ مكحلا نإ" -
 عضوم يف لوعفملا بصنتو لعافلا عفرت كنأ ىرت الأ" :يربكعلا لوقي .ةلعلا

 عفرت كنإف "'الثم هللا برض"' :تلق ول امك ,ىنعملا قيرط نم امهنيب قرفلاب عطقي
 يف لمرلا نأ :عورشملا نم هريظنو ءاًعطق لوقعم لوعفملاو لعافلا نأ عم بصنتو

 يف هريظنو .مكحلا يقبو ةلعلا تلاز مث .دلجلا راهظإل .ءادتبالا يف عرش فاوطلا

 ءاي نيب اهعوقول هنم تفذح (نزو)و (دعو) لبقتسم يف واولا نأ :فيرصتلا

 نوكيل ةلعلا مدع عم ةعراضملا فورح ةيقب عم تفذح مث (دعي) وحن «ةرسكو

 المح هيف سابلإ ال ايف لخدي بارعإلا"نإف اذهو ؛” "دحاو نئس ىلع بابلا

 .”"دحاو ننس ىلع بابلا يرجيل ؛سابلإلا هيف ام ىلع

 ةيراعلا ةلثمألا رئاس عبتا الاثم مزل اذإ لالعإلاو" :يسرافلا يلع وبأ لوقيو

 (مركأ) لجأ نم (مركي) لالعإو ؛(ماق) ل (موقي) مهالعإك ؛لالعإلا نم

 .”"(دعي) ل (دعأ)و

 2" فرحلاو لعفلاو مسالا باوبأ يف -يوحنلا سردلا يف -ةريثك هجذاهنو

 ةينبم ةعنصلا هذه نإف .هلك اذه طبضاف" مهمالك يف درطم جهنم هنأ ىلع لدي امث

 .""نيبت ام بسح ىلع اهرثكأ ةاعارم ىلعو .رئاظنلا ةاعارم ىلع

 .ا1ذ8 ١. مئفاص «نييبتلا )١(

 .3737/ 1١/ ءنابصلا ةيشاح ()

 )*( فححلا 8/ 18١.
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 :امهيلإ ةراشإلا ردجت نارمأ -انه -يقب

 نع ال .يوحنلا ركفلا مالا هيجوتو جيرخت نم اًئول كانه نأ :الوأ

 سايق"ب .ءيوحنلا سردلا يف فرع ام قيرط نع لب «يقيقحلا سايقلا قيرط

 جذانلاب اهقاحلإو :ةيلكلا دعاوقلا ىلإ دراوشلا درل ةليسو هرابتعاب "لمحلا

 ةعماج ةلعل ناك نإ مكحلا يف ضعبب اهضعب رهاوظلا قاحلإ نأ كلذ ءلوصألا

 يف اك -ةربتعم ريغ مأ -درطلاو ةلعلا سايق يف امك -ةريتعم تناك ءاوس ءامهنيب

 لصف يفف ” "لمحلا سايق" وهف الإو ؛يقيقحلا سايقلا وهف -هبشلا سايق
 :اهنم يناثلا «ةعبرأ اهنأ يرهزألا دلاخ خيشلا ركذ "اهب تعني يتلا ءايشألا"

 ءامسأو ءبحاص ىنعمب يذو «ةراشإلا مساك «ىنعملا يف قتشملل هبشملا دماجلا

 ةراشإلا مسا ىلع ساقيف ءاههبشأ ام ةلثمألا هذه ىلع ساقيو'" :لاق ءبسنلا

 دمحم روتكدلا دنع تغلبو 777 - 717 /7 رئاظنلاو هابشألا يف يطويسلا اهنم اًضعب دروأ )١(

 .(ةدحاو ةريتو ىلع بابلا درط) هثحب يف ةلأسم نيثالثو اًعبرأ يئرقلا

 .47' ةص ؛عيبرلا يبأ نبال ءطيسبلا (1)

 :مهوق وحن نم ”لصأ ىلع عرف لمح" وه ذإ ؛"ماكحألا سايق" :هب داريو "لمحلا" قلظي دقو ()
 1١1-178 /1(بابللا) "لوصألا ىلع - ساقت :يأ - لمحت - عورفلا" -

 .(0 4 ص ؛تايرطاخلا) "عرفلا ىلع لصألا لمح نم لهسأ لصألا ىلع عرفلا لمح" -

 ١5(. ص «ةيبرعلا رارسأ) "عورفلا ىلإ لوزنلا نم زوجأ لوصألا ىلع لمحلا" -

 لمحي نأ يغبني سيلف .دحاو ٍداو نم اههنأل :ءيشلا ىلع - ساقي :يأ -لمحي ءيشلا" -

 7/1١ ١19(, «فصنملا :رظنيو 7 /٠9 / وحنلا للع) "ريبك دعب |مهنيبو ءيشلا ىلع ءىنلا
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 .اهعورفو ةيئاطلا (وذ) ةيبحاصلا يذ ىلعو .(امو نَم) الإ تالوصوملا عيمج

 لاق" :يميلعلا سي خيشلا لاق" ...رمتو رماتو رامت :وحن ءايلاب بوسنملا ىلعو

 .”"'اهضعب يف ةيفنم ةهباشملا ذإ .لمحلا انه سايقلا ىنعم :يناقرزلا

 همكحي '' سايقلا'"' باب يف ضعبب اهضعب رهاوظلا قاحلإ نأ اذه نم مهنيو

 ىلع هماوق ذإ "لمحلا" باب يف هفالخب (درط وأ هبش وأ ةلع نم) ىلك طباض

 هيلإ ىدهع يذلا لصألاب هيف مكحلا ةلع ةفرعم ضمغ عرف قاحلإ يف داهتجالا

 .مهمالك نم ةطبنتسملا ةسيقألا

 ىنعم نمضت اذإ ءيشلا اونبي نأ" :محوصأ نم نأ مدقت ام :اذه لاثمو

 ماهقتسالا يف "يأ" نأ اودجو |لف .""فرحلا ىنعم نمضت ام هبش ام وأ .فرحلا

 مايق عم -تبرعأ اهنإ" :اولاق ماهفتسالا فرح ىتعم اهنمضت عم ةبرعم طرشلاو

 ."لك اهتضيقن ىلعو .ضعب اهتريظن ىلع المح -يونعملا هبشلا وهو ءانبلا ببس
 ؛ةيوغل ةرهاظ لك ين لصألاك وأ ءلصألا وه موهفملا اذهب سايقلاف'" اذكهو

 نع .ةرهاظلا هذه نع جرخ ام بذجت نأ لواحت ةادأ وأ ةليسو "لمحلا" ةركفو

 .""اهنم قغبنا امو مألا ةرهاظلا نيب ةطبار عانطصا وأ ,ةقالع راهظإ قيرط

 )١( «يميلعلا ةيشاحب حيرصتلا 7/ ١١١.

 ص «ءةروشنملا لئاسملا (؟) 587.

 .81/8ص «حارشنالا رشن ضيف (199)

 .37/5 ص ؛ةجبلا حاتفلا دبع .د ءلمحلا سايق ةرهاظ (4)

 هس ف ا//حن د



 عانطصا وأ ةقالعلا راهظإل -يوحنلا ركفلا يف -داهتجالا اذه نأ ىلع

 سيل -ةيلك دعاوق .يف اهميظنتو ةغللا طبض مهتلواحم هيلإ مهعفد يذلا -ةطبارلا
 رهاظم نم رهظم وه لب -نظي امك -حصي ال ام مهوت نم وأ «لايخلا يحو نم

 قئارط لمأت نم هكردي ءاهيف فرصتلا ناولأ نم نولو «مهتغل يف برعلا عسوت

 تافاضإلاو لومحلا هذه ببسو" :ينج نبا لوقي ؛ريبعتلا يف برعلا

 اهيف فرصتلا ىلإ اهلهأ ةجاح ةبلغو اهتعسو ةغللا هذه ةرثك تاقاحلإلاو

 روثنملا مالسكلا نم هلامعتسسا نورثكيو هنوسبالي امل اهئانثأ يف (عسوتلا) عكرتلاو

 ءاًئيش ءيش لك يف مهساسحإ ةوقلو عوجسلاو بطخلاو نوزوملا رعشلاو

 .”"مهمالك فلأي مل نم هب رعشي داكي ال ام مهليختو

 اولعجي نأ مهمالك نم" :هلوقب هيوبيس ةاحنلا مامإ لبق نم هررق ام اذهو

 يف ءيشلا ذشي دق"و .”"مالكلا رئاس يف هلاح ريغ ىلع عضوم نم ءينثلا

 نمو هريغ يف هنوفختسي الو عضوم يف ءيشلا فختسيو «هرئاظن نع مهمالك فب

 ؟هتامزلتسم نم مزلتسمو ؛يوحنلا ركفلا. قطنمو قفتت "لمحلا" ةركف نإف مث

 هذه ةضبق ىلإ درت ذإ ءاهيلع ىنبنا ىتلا ةيركفلا.تامدقملا كسامت نمضت" :اهنأل

 لمحلا ةركف تناكف .اهرسأ نع تالفنالاو اهنع جورخلل ةرداب يأ تامدقملا

 )١( .ءصئاصخخلا ١/ 1١803715.

  0«باتكلا ١/01

 )*( «قباسلا ١/ 5١١.

 - ار



 ' درطو يوحنلا ءانبلا ةداعإل" هتيادب ذنم وحنلا اهيلع لَّرع يتلا ةلآلا يه

 .”"دعاوقلا هذه نم رسكنا ام ريجو باوبألا

 انف د 00

 :هوجو ةدع -يوحنلا سردلا يف -هب داريو ,قلطي "لمحلا" حلطصمو

 .هسايقو هريسفتو هنايبو هجيرخت :ىنعمب .ءيبشلا لمح :اهدحأ

 :كلذ يف ةطباضلا مهتالوقم نمو

 .”"'لقألا ىلع لمحلا نم ىلوأ رثكألا ىلع -جيرختلا :يأ -لمحلا"

 لماوع نم نوكت نأ نيب ةملكلا تددرت اذإ كنأ كلذ نمو" :يطويسلا لوقي

 نأ كلذو ؛ىلوأ ءامسألا لماوع نم اهلعجف .لاعفألا لماوع نم وأ ءامسألا

 يه ءامسألا لماوعف :اًضيأو عورف لاعفألا لماوعو .لوصألا يه ءامسألا لماوع

 ناك اذإ" :لاغتشالا باب يف هنمو .”"رثكألا ىلع لمحلا :مهوصأ نمو .رثكألا

 -كنأل ؛لعف راضإ ىلع لمحلا راتخملاف «ةيلعف ةلمج ىلع فطعلا

 نم ىلوأ لمجلا قفاوتو لمجلا قفتتف ةيلعف ةلمج تفطع دق نوكت -ذئنيح

 اذإو ريدقت ىلإ جاتحت تبصن اذإ كنأ هضراعي لمجلا قفاوت :ليق نإف اهفالتخا

 ريدقتلاو فالتخالا نيب رمألا راد اذإ :باوجلاف .ءىش ريدقت ىلإ جتحت مل تعفر

 هل «7؟ ؛ ص «دمحم ميهاربإ ديسلا -ةيبولسأ ةسارد -ةيرعشلا ةرورضلا )١(

 .1147 4334170 4771 01 3735 ل7217 ص .بجاحلا نبال يلامألا (؟)

 .48 /7 «رئاظنلاو هابشألا (*)

 ل #8



 ىلع لمحلاو .فالتخالا ةلقو برعلا مالك يف ريدقتلا ةرثكل «يلوأ ريدقتلا ناك

 .""هيلع جيرختلاب ىلوأ اَلارعتسا رثكألا"ف'”"ىلوأ ريثكلا
 يف اّباب هل دقعو «ينج نبا هركذ دقو "نيحيبقلا نسحأ ىلع لمحلا " **

 نم دبال ءنيترورض لاحلا كرضحت نأ لثم كلذو" :هيف لاق ” "صئاصخلا"

 ...اًشحف امهلقأو اهبرقأ ىلع رمألا لمحت نأ -ذئنيح -يغبنيف ءامهادحإ باكترا

 ةفصلا مدقتف ((تاق) عفرت نأ نيب تنك امل "ٌّلجر اّتاق اهيف" :كلوق كلذ لثمو

 هتلق ىلع اذهو ةركنلا نم لاحلا بصنت نأ نيبو نوكي ال اذهو فوصوملا ىلع

 لمحت ةيبرعلا يف الصأ كلذ فرعاف ...بصنتف «لاحلا ىلع ةلأسملا تلمح ءزئاج

 ذإ ؛© "'هنع اهم لودعلا زوجي الف ءاهرهاظ ىلع ظافلألا لمح نكمأ اذإ" **

 .""'رهاظلا ىلع لمحلا رثكألا"

 .5"'اليبس اهريغ ىلإ تدجو ام ةرورضلا ىلع مالكلا لمحي ال" **

 )١( /؟ رئاظنلاز ءابشألا 948 44.

 ) )5«ينغملا 4/1١ 45.

 .ةريثك ةلثمأب يطويسلا هل رَّظن دقو .43 48 /7 «رئاظنلاو هابشألا :رظنيو 0537-21 )١00/

 .7 47ص «فاصنإلا (؛)

 .7 86 ص .دصتقملا (6)

 .7794 ص يلع يبأل تايدادغبلا ()

 - ال8 -



 جراخ هنأ نيبتي ىتح .هلصأ ىلع -هجيرخت :يأ -ءىشلا لمح سايقلا"

 .”'""هبأي نع ذاش هلصأ نع

 ريثكلا ىلع لمحلا نم نوهأ ءسايقلا فلاخي ال يذلا ليلقلا ىلع لمحلا" **

 .”"'هفلاخي يذلا

 .”"'هيف فلتخملا ىلع لمحلا نم ىلوأ هيلع قفتملا ىلع لمحلا"
 هيف سيل ام ىلع هلمح نم ةمكحلاب هبشأ ةدئاف هيف ام ىلع مالكلا لمح" 0

 ,0''ةدئاف

 يضتقملا لمعيف ءضراعم هضراعي مل ام ىلوأ برقألا ىلع لمحلا" «*

 .”'"'" ضراعملا

 .”"'هيلإ جاتحي ام ىلوأ ليلد ىلإ جاتحي ال ام ىلع لمحلا"
 نود اهيلع -جرختو رسفت :يأ -لمحتو ,لصألا ىلإ درت تالوهجملا'" «**

 ."''ىلوأ لصألا رابتعا ذإ ؛عورفلا

 )١( ؛يضرلل ةيفاشلا حرش 7/ 6

 هيد ١/ (ةعامج نبا حرش) ةيفاشلا حورش ةعومجم (؟)

 .37 /7 .حيرصتلا (")

 7 5ةاص ؛فاصنإلا (؛)

 .584 /؟ «عتمملا (5)

 .7 4" ص هوحنلا للع (5)

 . 5 28/اص ءدصتقملاو ؛7” 5 ص ءلجت رملا (/)

 - الو



 ريسفت يف ةهباشملا دامتعاب ةاحنلا يفتكي ملف ' :ضيقنلا ىلع لمحلا :اهيناثو

 اًماكحأ هيلع اونبو «ةفلاخملا موهفم ىلإ -كلذك -اوئجل لب ءاهليلعتو رهاوظلا

 لدي يذلاو ءاهبئاجعو ةغللا فئاطل نم وهو «"هضيقن ىلع لمحي ءيشلاف" ةريثك

 يف فرصتلا يف برعلا قئارط يف رظنلاو «ةغللا طبض يف ةيبرعلا ةاحن ةيرقبع ىلع

 ىلع ءيشلا لمحت نأ برعلا نأش نم" نأ ةشهدم ةراهمب اوصنتقاف مهتغل

 ."اهضئاقن ىلع ءايشألا اولمح مهنإ ىتح ءامهنيب بسانت ىندأ لوصح عم ؛ءيبشلا

 "ل "' نإف ؛ضيقنلا ىلع ضيقنلل المح ؛"ْنِإ" لمع ةيفانلا "ال" لمع :هريظنو "

 نمو". :يسرافلا ىلع وبأ لوقي ” .!!تابثإلا ديكأتل "َنإ"و «يفنلا ديكأتل

 ملف «ةرثكلل "مك" و «ةلقلل "ٌتر'نأ ىرت الأ هضيقن ىلع ءيشلا لمح :مهوصأ

 :رعاشلا لوق يف نسحتسي ناك مث نمو "”.""بر ىرجم تيرجأ ةلزنملا هذهب تناك ناديي

 ”اهاًضر ينبجعأ هللا ُرْمَعَل ريش ونب لع ٌثيضَر اذإ

 اذهو ؛سايقلا طرش وهو ءنيضيقنلا نيب ةعماج ةلع دجوت ال ذإ "ماكحألا سايق'' نم هدعأ مل(١)

 .هيف ةعماج هبشلا ةلع ذإ "ريظنلا ىلع لمحلا" فالخب ديلا ىلع لمحل عانتما ذعب الإ هيلإ راصي ال
 ش .678754 /7 «يرجيشلا نبا يلامأ )١(

 .857 ص «حارشنالا رشن ضيف :رظني ()

 .ال” ص «ةروشنملا لئاسملا (؟)

 وهو .يريشقلا بيسملا نب ميكح اهب حدمي هل ةديصق نم ٍليقعلا فيحقلل هرفاولا نم تيبلا ( 6)

 053١/7 .يرجشلا نبال «يلامألاو 057/١ ء«بستحملاو 257١/7 .ءبضتقملا :دهاوش نم

 سس الو 51



 (تيضر) ىَّذدع (تطخس) دض (تيضر) ناك امل" هنأ نم يئاسكلا هلاق ام

 ةقيرطلا هذه هيوبيس كلس دقو .هريظن ىلع لمحي امك هضيقن ىلع ءيشلل المح ؛(ىلع)ب

 .”"'رخآلا دض امهدحأ و.اذك اولاق امك ءاذك اولاق :لاقف ءاًريثك رداصملا يف

 ناك الإ ايدعتم نوكي لاعفألا نم العف ىرت ال كنإ" :جارسلا نبا لاقو

 كرحت :كلذ نمف .دعتم ريغ هداضم ناك دعتم ريغ ناك نإو ءايدعتم هداضم

 ريغ :(لخد) نوكي نأ بجاوف ٌدعتم ريغ (جرخ)و ءلخد دض جرخو .نكسو

 ":"'هةيويس بهذم اذهو .لدعتم

 ءانبلاو ةيدعتلا :باوبأ يف ةصاخو «ةيبرعلا باوبأ يف ةريثك هجذانو

 ” .خلإ ...هباوبأو فيرصتلاو لامهإلاو لمعلاو بارعإلاو

 انك لني خد

 .40ةصو .١42ةص «يتغملا دهاوش حرشو .”57”ص ءروفصع نبال هرعشلا رئارضو

 .27 7/9١ ءةنارخلاو

 )١( .صئاصخخلا 7/ 7١7.

 .171 3700 ١/ «جارسلا نبال لوصألا (؟)

 .لمحلا سايق ةرهاظو ؛"هضيقن ىلع ءيشلا لمح باب" ١75 - 7137// ءرئاظنلاو هابشألا :رظني (3)

 ثحب «يتفم دمحأ تنب ةجيدخ .د .يبرعلا لامعتسالا يف ضيقنلا ىلع لمحلاو .الو١ - "ع

 .5914- 777 ص اه 1١170 ةلس 7عا57١ جم ةعيرشلا مولعل ىرقلا مأ ةعماج ةلجمب

 د ملا -_-



 :بابلا اذه يف طباوض دعت يتلا مهتالوقم نمو

 اك كلابلاب روطخلا يف -اًبلاغ -|همزالتل ؛ضيقنلا ىلع لمحي ضيقنلا" **

 .""'|مهمكح يف ربتعم رمأ يف |مهكراشتل ؛ريظنلا ىلع ريظنلا لمحب
 ىلع لمحي امك .هضيقنو هدض ىلع لمحي دق ةيبرعلا لوصأ يف ءيشلا" *

 .”"'هليسرو هريظن

 .”"' ضيقنلا ىلع ضيقنلاو ءريظنلا ىلع ريظنلا نولمحي دق" **

 نورجي امن مهو ءاّريثك هفالخ ىرجم ءيشلا نورجي -برعلا :يأ -مهو" **

 .©''هضيقن ىرجم ءىنلا

 هريظن ىرجم هؤارجإف ءهضيقن ىرجم ءيشلا يرجي نأ زاج اذإ" **
 .0."' غوسأ

 يناني امهنم دحاو لك نأل ؛ضيقنلل اًلكاشم ضيقنلا اولعج ابر " **

 .© "اههدحأ ركذب اًعم امه هبنتي نهذلا نألو ءرخآلا

 )١( /؟ (يراصنألا حرش) ةيفاشلا حورش ةعومجم 441

 )١( ص ؛يريرحلل صاوغلا ةرد ١15١,

 7/7 .11/ا9/ل ص ءلبجترخأ (*)

 0 .يسرافلا يلع يبأل ,لافغإلا (؟)

 ) )5,صئاصخلا ١/ 07.

 )١( /؟7 ئاظنلاو هابشألا 1١9.

 - م9



 ءيشلا لمحي نأ يغبني ال نكل .هب ٌدتعم ضيقنلا ىلع لمحلا نأ عمو"

 .”"'هدن ىلع هلمح رذعت اذإ الإ هدض ىلع

 انف من مك

 ةاعارمب هريسفتو هنايبو ءيشلا جيرخت :هب دارملاو ىنعملا ىلع لمحلا :اهثلاثو

 ءيشلا لمح برعلا مالك ين عاش" دقف .”هظفل يف رهاظ ريغ .هيف ظوحلم ىنعم

 ثمدأو ٌٌدسأ نم" -ينج نبا لوقي امك -اذهو ” "ةمكحلا نم عونل هانعم ىلع

 هيلإ هذخأيف مالكلا نانع ىنعملا هيف كلمي عضوم هنأ كلذو ؛ةيبرعلا بهاذم

 .*"هيلع هرثؤي ام بسحب هفّرصيو

 ريثك جالعب يلالدلا رصنعلا موقي -ةسامخ .د لوقي امك -ةليسولا هذه ىفو

 اذه ناك نإو «مالكلا ةماقإ يف ىنعملا ىلع هلك لوعملاف «ةيظفللا تافلاخملا نم

 )١( كلام نبال ءليهستلا حرش ١/ /101.

 نممو .ىنعم |هباشتل ؟هيلع سيقملا ىلع سيقملا هيف لمحي يذلا ؛هبشلا سايق نع جرخب اذهب وهو ()

 ةاحنلا دنع ىنعملا ىلع لمحلا) هثحب يف صلبح فسوي دمحم روتكدلا هبشلا سايق نم هلعج

 سيقملا مكح سيقملا ءاطعإو ةرهاظ ىلع ةرهاظ سايق وه" :هفيرعت يف لاق ذإ ؛١ 5 ١ص (برعلا

 ريغ ىنعم هيف داري نكلو دحاو ءيشلاف .عرفو لصأ ةمث سيلف «ىنعملا يف امهكارتشا ةلعل هيلع

 .ةلثمألا نم حضتي اذهو رهاظ

 .87ا/ ص .يواخسلل «ةداعسلا رس ()

 .637 ١/ «ينج نبال ءبستحملا( ؛)

 .اهدعب امو ١١5 ص «ةيبرعلا ةلمجلا ءانب :اّضيأ هل رظنيو 2١17١ ص ؛ةلالدلاو وحنلا (6)
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 يوحن ىنعم ىرخأ نايحأ ىفو «يلالد ىنعم اًنايحأ وهف ءاًعونتم ةاحنلا دنع ىنعملا
 ريدقتلا يفف الإو ظفللا يف هتياغ عم ميقتسي نأ دبالو «هانعم مالكلا نم ةياغلاف

 هلخدي ام ىرجم ءيشلا ءارجإ اًدبأ مهوصأ نم نأ :هلك بابلا اذهب كسنؤيو"

 مكحلا لوخد يناني ام ىلع هعضو عقوو .هلصأو هعوضوم يف هفلاخ نإو .هانعم

 يف هب ذخؤي مل اًباب دجت داكت ال مهمالك يف رمتسم لصأ اذهو ...هيف دوصقملا

 .”''ةيوق ةليسو يناعملا ىلإ ةدئاعلا ةبسانملا ذإ ؛هنم عضوم

 .ءيوحنلا سردلا يف هب لوقلا رثك امت ةيبرعلا يف "لمحلا" نم نوللا اذهو

 نم روغ (عونلا) جّْرشلا اذه نأ ملعا" :ينج نبا لوقي ءضافتساو عستاو

 اًروثنم مالكلا حيصفو نآرقلا هب درو دق حيسف حزان بهذمو «ديعب ةيبرعلا

 ”"'اًدج ةيبرعلا يف عساو ىنعملا ىلع لمحلاو" :لوقي رخآ مضوم ينو” "اًموظنمو

 .هريغ ةلزنم ءيشلا ليزنتو .ىنعملا ىلع لمحلا سيلو" :رهاقلادبع مامإلا لوقيو

 :مهطباض بابلا اذه يف مهمكحي ناك كلذ عمو ."' مهمالك يف زيزعب

 .“ "' عامسلا ىلع هيف رصتقي عاستا ىنعملا ىلع لمحلا" ©

 )١( ص ؛دصتقملا 741١ 8947.

 )١( /7؟ ءصئاصخلا 51.

 ) )5/؟ «قباسلا 478.

 .١7ةص ءزاجعإلا لئالد ( ؛)

 .ال١4 ص ءفاصنإلا (0)

 - المع



 يرجو .ظفللا نود ىنعملا ىلع لمحلا نم ىلوأ ىنعملاو ظفللا ىلع لمحلا" »

 ."" ىنعم ىلإ ىنعم نم لقنتلا نم ىلوأ دحاو ىنعم ىلع مالكلا
 :يوحنلا سردلا يف ةرهاظلا هذه رهاظم زربأ نمو

 ثينأتك" بيكرتلا رهاظ يف هقحتسي امل ةرياغم ةلماعم ظفللا لماعي نأ ١.

 يفو .دحاولا يف ةعامجلاو ةعامجلا يف دحاولا ىنعم ريوصتو .ثنؤملا ريكذتو ركذملا

 .”"اًعرف وأ ظفللا كلذ ناك اًلصأ ؛لوألا هيلع نوكي دق ظفل ىلع يناثلا لمح

 داريو حلطصملا اذه قلطيو "'مهوتلا" وأ "ىنعملا ىلع فطعلا" باب يف .”

 كلذ ةظحالم عم هيلع فطعيف ظفل يف لماع مهوت :يوحنلا سردلا يف -هب

 اذهب اًلوغشم -لحملا وأ عضوملا وأ ىنعملا يف -ظفللا نوك مهوت :وهو ىنعملا

 .مهوتملا لماعلا كلذ لوخد ةحص هزاوج طرشو ."هل اًظحالم فطعف لماعلا

 برعلا نئس نم" ذإ ؛باوص دصقم وهو ."كانه هلوخد ةرثك هنسح طرشو

 )١(السابقء ص ١١م 201١١.

 .51 /7 .صئاصخملا (؟)

 دوجوم لماعلا نإف ''ادعاق الو مئاقب ديز سيل :مهوق وحن .لحملا ىلع فطعلا فالخ اذهو ()

 4 «ينغملا :رظني .هب لحملا لوغشم لومعملا ءاقب عم .ظفللا رهاظ يف فتنم هرثأ نكل

 ,.45 /” ءينغملا (5)

 - خجل



 نع ليلخلا تلأسو'' :هيوبيس لوقي """هانعم ىلع هلمحو ظفللا رهاظ مكح كرت

 :ريهز لوقك اذه لاقف ”'' َنيِجحاَّصلا َنم َنُكَأَو َقَّدَصأَف" :5 هلوق

 ”اًيئاج َناك اّذِإ اًئيش قباس الو ىضمام َكِرْذُم تسل نأ ناد

 يف اوتبثأ دق مهنأكو ناثلاب اوءاجف ءابلا هلخدي دق لوألا نأل ؛اذه اورج امنإف

 هيف ءاف الو اًمزج نوكي دق هلبق يذلا لعفلا ناك امل اذه كلذكف «ءابلا لوألا

 . ""اذه اومهوت اذه ىلعف .هلبق اومزج دق مهنأكو «يناثلاب اوملكت

 :رعاشلا لوق هريظنو

 «اِهئارْعِنيَبًالابوانالو 2 َنيِحِلَصُم اوسيل ٌميئاشم

 )١( ص «يبلاعثلل ةيبرعلا رسو ةغللا هقف ”77.

 6 :ةيآ «نوقفانملا :ةروس (؟)

 . ص ؛هجيرخت مدقت (79)

 عنش دق مهضعب نأ ملعا" ١١7: /5 «ناهربلا يف .يشكرزلا لاق.١١1 01٠٠١ / .باتكلا (5)

 هنإف ؛مهدارمب هتم لهج اذهو!!؟نآرقلا يف مهوتلا زوجي فيك :لاقو ءنييوحنلا ىلع اذهب لرقلا

 :-ىلاعت -هلوق يف ءافلاك ,مودعملا ةلزنم هنم دوجوملا ليزنت لب .طلغلا مهوتلاب دارملا سيل

 ش ."بارعإلا نم دصقي ام كلذ ىلع ينبيل ؛"'"قدصأف''

 عضوم ىلع فطع هنأ ىلإ 1917 /5 :ةجحلا يف بهذف «يسرافلا يلع وبأ كلذ يف فلاخو (5)

 نأب درو .178 / نآرقلا يناعم يف جاجزلا بهذ هيلإو :موزجم لعف عضوم يف هنأل ؛(قدضأف)

 ؛يظفل فالخلا :ليقو .4/ /7 ينغملا :رظني) .عضوملا ىلع فطعلا ربتعي ىتح رهاظ ريغ ظرشلا

 اًرف امهنكل .قيقحتلا ىلع انه عضوم ال ْذِإ ؛ردقملا :يأ مهوتملا عضوملا ىلع فطعلا :امهدارم نأل

 .07/4 /718 «يسرلآلل ٍيناعملا حور) .مهوتلاب ريبعتلا حبق نم
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 هنوك ىلع بوصنملا نيحلصم ىلع رجلاب فطع (بعان) " :يدادغبلا لاق

 ريغ يف اذه ىمسيو .(سيل) ربخ يف اهتدايز زوجت اهنإف .ءابلا مهوتل سيل ربخ

 5 " .ىنعملا ىلع فطعلا نآرقلا

 ىدم اهيف رهظي يتلا باوبألا رثكأ نم بابلا اذهو ءنيمضتلا باب يف ."

 [ى -طقف -ةعانصلا دودح دنع فقت مل:مهترظن نأو «ىنعملاب نييوحنلا ةيانع

 .بنج ىلإ اًبنج -اعم -اههب ريست ىتح ىنعملاو ةعانصلا نيب مئاوت تناك لب .نظي

 هنأل امإ هب ىدعتي نأ هنأش نم سيل فرحب ىدعتي لعفلا ىرت نيمضتلا يفف

 .ءاحصفلا ةنسلأ ىلع هب هتيدعت تعاش رخآ فرحب ىدعتي هنأل امإو .هسفنب ىدعتي

 ىلإ مهبسنيو عوبري ينب وجم ءيعوبريلا صوحأللو قدزرفلل بستيو «ليوطلا نم تيبلا )١(

 .ةقرفلا :نيبلا .نميلا فاالخ مّؤشلاو .موئشم عمج :ميئاشم .ريخلاو حالصلا هلقو مّؤشلا

 .ةقرفلاو نيبلاب الإ بعني ال مهبارغف «مهنيب ام دسف اذإ ةريشعلا رمأ نوحلصي ال مه :ىنعملاو

 ةقيلعتلا .ك199 /5 بضتقملا ء75717 7/7 نييبتلاو نايبلا ء73 /7 7051:3586 ١/ باتكلا :رظني)

 صئاصخلا 1١7 /؟ يناريسلا نبال هيوبيس تايبأ حرش 714 / تايزاريشلا ء١15١ /7 يسرافلل

). 

 .168 /4 ةنازخلا (0)

 "مهوتلا ىلع فطعلاو لحملا ىلع فطعلا لمشي ماع ىنعملا ىلع فطعلاف" امههنيب قرفلاب ليقو (*)

 هيف مهوتيف مهوتلا امأ .ىنعملا هيف ظحالي ىنعملا فطع نإ :ليقو 0186 /؟ نابصلا ةيشاح

 0 ءنابصلا ةيشاح :رظني عضوملا كلذ ِق هدوجو بلاغلا نوكل «لماعلا دوجو

 .788 /7 .ىميلعلا سي ةيشاحو ا“ 3 /5و

 - لاب



 نولواحي ةاحنلا تدجو «ةيدعتلا هذه نم روهشملاو فورعملا فلوخ ام اذإف

 يقأيس اك مهبهاذم تددعتو مهؤارآ تنيابت"نإو -مهو ةفلاخملا هذهل ريربت داجيإ

 ال يارعإلا رثألا ذإ ؛ةيوحنلا ةعانصلا مهمه نكي مل -ةفلاخملا هذه ريسفت يف

 .بيكرتلا هب حصي يذلا ىنعملا بلط مهم* لج ناك امنإو هيف فالخ

 هباتك يف كلذل هدقع باب لالخ نم -اًريثك -ينج نبا قفو دقف
 :هلوقب هأدب .ضعب ناكم اهضعب فورحلا لامععتسا يف "صئاصخلا"

 باوصلا دعبأ امو ؛ةعنصلا نم اًيذاس' اًلوسغم سانلا هاقلتي بابلا اذه"

 نوجتحيو .”"'هللا َلِإ يِراَصنَأ ْنَم" :هناحبس -هللا لوقب كلذل نوجتحيو هنع

 نأ عفدن انسلو" :لوقي مث« ."'لحخْتلا عوُذُج يف كتلَصْأَلَو" :همسا زع هلوقب

 ىلع عضوم نود عضوم يف هانعمب نوكي هنإ :لوقن انكلو ءاولاق امك كلذ نوكي
 ؛الف لاح للك ىلعو عضوم لك يف امأف «هل ةغوسملاو هيلإ ةيعادلا لاوحألا بسح

 نأ هيلع كمزل اًديقم ال اذكه اُلْفُع لوقلا اذه رهاظب تذخأ اذإ كنأ ىرت الأ

 :ديرت تنأو ءسرفلا يف ديز لوقت نأو .هعم ديرت تنأو .ديز ىلإ ترس :لوقت

 .ةمالسلاو ةقدلا نم لسغ هنأك :يأ )١(

 ١4. :ةيآ .ففصلا :ةروس (؟)

 .ل١ :ةيآ هط :ةروس (5)

 .8:4 /7” صئاصخلا (؟)

  ؟ة خخ



 امهدحأ ناكو .رخآ لعف ىنعمب ناك اذإ لعنلا نأ ملعا .هناكمل ةعانشلا مازتلا

 عقوم نيفرحلا دحأ عقوتف عستت دق برعلا نإف ءرخآب رخآلاو ,فرحب ىدعتي

 فرحلاب هعم ءىج كلذلف رخآلا كلذ ىنعم يف لعفلا اذه نأب اًناذيإ هبحاص

 ِماَيِضلَآ هليل كَل لجأ » :همسا زع هللا لوقك كلذو :هانعم يف وه ام عم داتعملا

 نمؤيو «هيلع لمعي اًسر كلذ يف عنصنس نكلو" :الئاق يضمي مث .” "هيلع

 وأ اهب تثفر :لوقت اهنإو «ةأرملا ىلإ تثفر :لوقت ال تنأو ”4 حكينا ُتَقَرلأ

 (ىلإ) ب (تيضفأ) يدعت تدك .ءاضفإلا ىنعم ٍْق ثفرلا ناك امل هنكل ءاهعم

 هنأ اًراعشإو اًناذيإ (ثفرلا) عم (ىلإ) ب تئج «ةأرملا ىلإ تيضفأ :كلوقك

 ايل
5 

 :اذه يف مهطباضو

 .٠ "ءىشلا كلذي قلعتي ام هب تقلع 3 ءىش رلعم انش تنحش 7 اذإ برعلا" ©.

 )١( /7؟ .صئاصخلا 048”7.

 /١81, :ةيآ ؛ةرقبلا :ةروس (؟)

 .2717/ 9-5 /7؟ «صئاصخخلا (9)

 -مهدنع - لعفلا نوكي ثيح ؛نورخأتملا هب لاق يذلا نيمضتلا فلاخي ينج نبا هركذ امو اذه(14)

 :هلوقب ماشه نبا هيلإ راشأ ام وهو ؛هنمضت ام ىنعم ىلعو «يلصألا هانعم ىلع اّلاد نيمضتلا يف

 ةملك يدؤت نأ :هتدئافو اًنيمضت :كلذ ىمسيو همكح هنوطعيف ظفل ىتعم اظفل نوبرشي دق)

 . 1917 /7 ينغملا (نيتملك ىدؤم

 ) )8.عمملا 5/ ١١.

 - موف



 بابسألا عاطقنا دنع الإ .رخآ لعف ىنعم ّلعف لمحت نأ يغبني سيل" »

 ," "'"هلصأ ىلع ءىشلا ءاقبل ةبجوملا

 د #

 :ناهيبنت
 :نارمأ "ىنعملا ىلع لمحلا" لياقم يف ركذي دق :لوألا هيبنتلا (أ)

 .ظفللا ىلع لمحلا )١(

 ." عضوملا ىلع لمحلا (؟)

 نم اسيل "لمحلا" ظفل امهيلع قلطأ نإو .نيعضوملا نيذه نأ هارأ يذلاو

 .اهوصأ ىلإ دراوشلا اهب دري يتلا ريسفتلاو جيرختلا نطاوم

 لدي هرهاظب هنأ الإ .هلصأ ىلع هيف ظفللا نإف "ظفللا ىلع لمحلا" لوألا امأ

 يعارت نأ زوجي اك ءظفللا يعارت نأ زوجيف رخآ لمتحي دق هانعمو ؛ءيش ىلع

 "امو نَم" :لثم .ةمهبملا ءاسألا يف امك كلذو .رخآ ءيش ىلع هجيرخت نود .هانعم

 «ثنؤملاو عمجلاو ىنثملل ىنعملا يف ناحلاص اهبنآ الإ ءركذملا درفملل ظفللا يف اهف

 .نيتلوصوم مأ نيتيماهفتسا مأ نيتيطرش اتناك ءاوس

 نْم مِمّبِمَو ) :ىلاعت هلوق يف (ى «ريكذتلاو دارفإلا يضتقت ظفللا ةاعارمف

 هلوق اك ءمسالا هيلع لدي ام يضتقت |مهيف ىنعملا ةاعارمو " 4 َكَِلِإ ُعِمَتَسَي

 .485 ة ص قداعسلا رفس )١(

 ,199 23/81 ص «لمحلا سايق ةرهاظ :رظني (؟)

 .؟8 :ةيآ ,ماعنألا :ةروس ()
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 كلذكو" :يسرافلا ىلع وبأ لوقي "4 كَ َنوُعِمَعَسَي نم مِكّيِمَو » :ىلاعت
 .ىنعملا ىلع عمجتو .ظفللا ىلع درفت «ةرثكلا ىلع ةلادلا ةمهبملا ءامسألا ةماع

 نإَو » :لاقو ءاممج "4 جو َنيِرِجََح ُهَنَع دَحَأ ْنِي مك اَمَق ١ :كَيَش هللا لاق

 .(نمؤي) لعاف درفأف ” 4 ِهَتْوَم َلَبَق هب َنَئِيْؤُيَل الإ بتكْلا ٍلْهأ ْنْي
 .0"دحأ باتكلا لهأ نم نإو :ىنعملاو

 نم -اًضيأ -سيلف ."لحملا" وأ "عضوملا ىلع لمحلا" يناثلا امأو

 نإو ظفللا نأ دارملا اب ءلوصألا ىلإ -لمحلا قيرط نع درت يتلا دراوشلا

 قاب "هلحم" هعضرم نأ الإ لماوع نم هيلع لخد اب رهاظلا يف اًرثأتم ناك

 دقو لصألا اذه ةاعارم زاج مث نمو ؛هيلع لماعلا لوخد لبق هلصأ ىلع

 ىلع ال عضوملا ىلع هيرجت ام باب اذه" :هلوقب "باتكلا" يف هيوبيس هل مجرت

 كيخأب دبز امو ءاليخب الو نابحب ديز سيل :كلوق كلذو هلبق يذلا مسالا
 م" نا اص الو

 )١( :ةيآ .سنوي :ةروس 57.

 ) )1١.4ا/ :ةيآ ققاحلا :ةروس

 )( :ةيإ .ءاسنلا :ةروس ١08.

 ) )4؛ ص .تايدضعلا 6.

 ) )5ءباتكلا ١/ 76”,
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 "فصولا"و "فطعلا" يباب يف يوحنلا سردلا يف اًريثك هارن ام وهو

 "فصولاو فطعلا" يف عضوم ا ىلع لمحلا ىلع دهاوشلاو" :تاكربلا وبأ لوقي

 ديز سيل" : مهوق وحن كلذو ."”"ىصقتست نأ نم رفوأو ىصحت نأ نم رثكأ

 الخ "اًدعاق" ةبضن ا زوجمو "مئاق" ظفل ىلع المح "دعاق' رجي "دعاق الو مئاقب

 كلذو (سيل)ل اًربخ بصن لحم يف لصألا يف -"مئاق" -وه ذإ ا

 ."ءاملعلا اهركذ طورشل اًمفو

 " :امه "لمحلا" نم نييرخأ نيتروص يطويسلا ركذ :يناثلا هيبنتلاو (ب)

 ؛هحيحصتو -عرف وه يذلا -عمجلا لالعإك ,لوصألا ىلع عورفلا لمح ١-

 .(ةميدو ةميق) يف ميدو «ميق :مهوق يف امك -هلصأ وه يذلا -درفملا ىلع المح

 - عرفلا -هلعف لالعإل -لصألا -ردصملا لالعإك عرف ىلع لصأ لمح -؟
 .فرصلا عنم يف -عرفلا -لعفلا ىلع -لصألا -مسالا لمحو

 يف -امههنم يناثلا ذإ "ماكحألا سايق" نم -لمأتلا دنع -نيتروصلا الكو

 درطلا يهو) امهنيب تماق ةلعل هيلع لوألا لمحو «هتاذل مكحلا قحتسي -نيلاحلا

 هريغو - هيلع سيقملا ىنعمب - لصألا وه اههنم هتاذب مكحلل قحتسملاو (هبشلا وأ

 .ءيش يف انعم يذلا "لمحلا"نم سيل اذهو -سيقملا ىنعمب - عرفلا وه

 ,77؟80 ص ؛فاصنإلا(١)

 156 /؟ .ءبرضلا فاشتراو ال97 ص ءطيسبلا :رظني (؟)

 74/7 «رئاظنلاو هابشألاو 2/84 ص ءحارشنالا رشن ضيف :رظني (©)
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 سيقملا" ىنعمب اسيلف .يطويسلا مالك يف "عرفلاو لصألا" احلطصم امأ

 يف "قاقحتسالا"وأ "نكمتلاو ةّيلوألا" وه ءرخآ ىنعمب لب "هيلع سيقملاو

 .عرفلا يف اهمدعو .لصألا

 :امهنيب ةفرفتلا مدعو

 ىنعمب -عرفلا ىلع لصألا لمحي فيك ذإ ؛ضقانتلا يف عقوي نأ امإ »
 !!؟ كلذ سكع سايقلاو -سايقلا

 لمح)و (لصألا ىلع عرفلا لمح) نيتروصلا نيتاه نأ مهو ين عقوي نأ امإو ©

 فيك ْذِإ ؛(١)افوصأ ىلإ دراوشلا هيف درت يذلا لمحلا روص نم (عرفلا ىلع لصألا
 !!؟امهنيب ةمئاق -هبشلا وأ درطلا -ةلعلا نأ عم '' لمحلا سايق '' نم نانوكي

 قلغ لوصألا ل" باب يف يتج نبا نأ هيلإ تيهذا ام ةحص قع لذديو

 "نيديزلا تيأر" وحن ىنثملا يف رجلاو بصنلا ءاوتسا :اهنم «ةلثمأ دروأ ”عورفلا

 -ىنثملا -رهظملل المح "كب تررم"و "كتيأر" لوقت امك "نّيديزلاب تررم"و

 يف -كنأ تملع تلمأت اذإو" :لاق مث "رمضملا" هعرف ىلع لصأ وه يذلا

 لصأ رمضملا نأ ىرت الأ ؛عرف ىلع اًلصأ ال ءلصأ ىلع اًعرف تلمح اهنإ -ةقيقحلا

 هذه كتهدب اذإف...ءانبلا يف عرف هنأل ؛هيلع رهظملا تلمحف :؛بارعإلا مدع يف

 ناولأ نم امهنأ ىلع امهدروأ ْذِإ ؛897 - "51 ص .(لمحلا سايق ةرهاظ) بحاص لعف اك )١(

 .ةرهاظلا
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 ءاش نأتو ءاهدورو لوأ عم ديلاب ٍطعت الو ءال عنخت الف .كتمظاعتف عضاوملا

 .0"!ًرطاخ وأ ناك اًرظانم ءاهنم مصخلا هدروي ام ةعنصلاب فطالو

 يف لصأ وه اهيف عرفلا ىلع لمحبي دق لصألا" :روفصع نبا لوق رثكأ هحضويو
 :يأ -تنكقت اذإ عورفلا" :مهطباضب ةاحنلا هانع ام وهو .”"'لصألا ين عرفو عرفلا

 .”'اهيلع لوصألا لمح غوست ةوق تيوق -لوصألا يف سيل مب تصخ

 كنف م ذك

 وبأ يلع روتكدلا هيلإ بهذ ام :وه «هيلإ ةراشإلا ردجت يذلا يناثلا رمألا :اًيناث

 نكي مل ءلصألا ىلع عرفلا هيف لمحي يذلا "ماكحألا سايق" نأ نم مراكملا

 ةلحرملا يف ةاحنلا انيأر دقف" هيوبيسو ليلخملاك .ةاحنلا يمدقتم دنع افرع

 اذه نم داكي وأ أربي يوحنلا ثحبلا اندجوو .ىنعملا اذه نوفرعي ال ةقباسلا

 قطنملا طورش قيقحتب متبي ام ردقب صوصنلاب ىنعي ال يذلا يلكشلا موهفملا

 يوحنلا ركفلا رثأت نم موهفملا اذهب سايقلا نأ -هدنع -ليلدلاو .*'' يطس رألا

 سايق" ديدجلا لولدملا اذه ذخأ دق سايقلا ظفل ناك ول" هنأ :يطسرألا قطنملاب

 )١( «صئاصخلا 7/75 8083701

 .01/ /7 .ةرصبتلا :رظنيو 3505 - ةةاص ؛لمجلا حرش (؟)

 .718 ١/ ءصئاصتلا 29

 .756 ص «يوحتنلا ريكفتلا لوصأ (؟)
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 ' ثحبلا يفو يوحنلا ركذتلا يف هراثآ كرتلو .ميدق نم هب فرعل ..."'ماكحألا

 نبل
 حيحص ريغ اذو .اّعم يوحنلا :

 :هلوق وحن نم ؛هيوبيس باتك يف ءصوصن نم -لبق -نم هتمدق اهيف لعلو

 يف كلذ ىرتسو .هلاوحأ عيمج يف هلثم سيلو .ءيشلاب ءيشلا نوهبشي دق" ©

 .''اًريثك مهمالك

 انركذ دقو .هنم اًبيرق الو .هلثم نكي مل نإو .ءيشلاب ءيشلا نوهبشي دق" «

 .كلاءاف نإ اشيا توكلوا يقم نق كلا

 .خلإ ...عضاوملا ضعب يف ههبشأ اذإ ءيشلاك ءيشلا اولعجي نأ برعلا مالك نم" ©

 نم نوللا اذه نإف ؛مراكملا وبأ انذاتسأ هيلإ بهذ ام ةقد مدع ىلع لدي ام

 ىلع ةمئاقلا ةسيقألا ةصاخو .«باتكلا يف ةرثكب حضاو '"'ماكحألا سايق" سايقلا

 لمعلا وأ مكحلا وأ نزولا وأ ىنعملا وأ ظفللا :يف ظافلألا نيب دوجوملا هباشتلا

 ام اذهو .هخويش نم هريغ وأ ليلخلا هخيش عضو مأ هعضو نم تناك ءاوس

 وبأ اهركذ يتلا سايقلا عاونأ لك درت يثيدحلا ةجيدخ /ةروتكدلا لثم ةثحاب لعج

 ...ريظنلا لمحو درطلاو هبشلاو ةلعلا :سايق نم -يطويسلاو ؛يرابنألا تاكربلا

 امن اههبش امو ةلثمألا هذه ةظحالم نم" :ةلئاق ؛"باتكلا" يف اهرئاظن ىلإ -:خلإ

 نأ دجن سايقلا عاونأ يف ةاحنلا هركذ امب اهتنراقمو '"باتكلا" يف هدورو رثك

 بيترت ةدايز عم ''باتكلا" يف ءاج ام ىه نورخأتملا ةاحنلا اهدروأ ىتلا عاونألا

 .اهسفن ةحفصلا .قباسلا )١(
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 عاونألا ركذ يف ةغلابملا عم ديدحتو فيرعت وأ هنم ليصفتو فينصتو بيوبتو

 ٠ .""عورفلاو ءازجألاو

 ادذهاش فقت باتكلا يف ترئانت يتلا "امهرد نورشع" لثم ةرابع نإ لب

 نم نوللا اذه سرام دق -لبق نم هخويش كلذكو -هيوبيس نأ ىلع اًمزاج

 نو ليغ نمير فاجر ماك كرا نو ركل ب ططبسل ناقل
 نم اهزيغ لمع ريسفت هب رظني الضأ اهرابتعاب لمعلا اذه ليلحتو «بيكازتلا

 :وحن نم بيكارتلا

 ذإ ءاّبكار ديز بهذو ءاّتاق هللادبع تبرض :مهوق يف (لاح لا) بصن هليلحت »

 لوألا مسالاف" تبصنف ءاهليعافمو لعفلا ءاسأب اهلاعفأ نع ةلوصفم هيف لاحلا

 لعافلا لاح امك .هتلزنمب هيف نوكي نأ لعفلا نيبو هنيب لاح دق تيرض يف لوعفملا

 ام نيب ةرورجملا ءامسألا تلاح امكو ءالعاف نوكي نأ بهذ يف لعفلا نيبو هنيب

 ءاّسراف هحيو كلذكو ءالسع هؤلم ىلو ءالجر هلثم يل :كلوق يف راجلا نيبو اهدعب

 اً”هرد نورشع هل :تلق اذإ اًرج اهدعب ام نوكي نأ نيرشع ين نونلا تعنم امكو
 .""هدعب اهيف هلثم لمعك الاح نوكي اييف انه لعفلإ لمعق

 يتلا ةسمخلا فورحلا باب اذه" ناونع تحت اهتاوخأو "نإ" لمع هليلحت »

 ةلزنمب لعفلا نم يهو" :هيف لاق "هدعب ا|ميف لعفلا لمعك اهدعب ايف لمعت

 )١( ااص «هيوبيس باتك يف وحنلا لوصأو دهاشلا ١ 1.

 ) )0«باتكلا ١/ 55.
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 نيرشع نأ امك لاعفألا فّرصت فّرَّصت ال ؛لعفلا ةلزنمب يتلا ءامسألا نم نيرشع

 لاقي نكلو .هتلزنمب تناكو لعفلا نم تذخأ يتلا ءاسألا فرصت فرصت ال

 تبصنف ءعضوملا اذه يف اهب تهبشو لاعفألا نم تذخأ يتلا ءامسألا ةلزنمب

 ام ىلع مهردلا لمحت نأ درت لو .هيلإ ةفاضم يه الو اهتعن نم سيل هنأل اًمهرد

 يف براضلا لمعك هيف تلمعف ددعلا هب نيب دحاو هنكلو .هيلع نورشعلا لم

 الوم الو :تزاقلا ةفنص نم: سيل ديو نأل أدير توابع اذح كلف اذإ كنز

 71 مو ناعنالا ندي ردب نورا كلان فالكاو ىرراننتلا هيلع لع ايدك

 نإو .ٌرفاسم اًرمع َّنإو ٌقلطنم اًديز نإ :كلوق كلذو.َّنأكو لعلو تيلو ءَّنكلو

 1 .”""اهتاوخأ كلذكو كوخأ اًديز

 هيف عمتجا" :لوقي .لجر لوأ اذه :مهوق نم ماللاو فلألا فذح ىفو »

 لوأ :لوقي نأ دارأ هنأل كلذو عمجلا ديري وهو دحاوب ظفلي نأو ةركنلا موزل

 لاجرلا لك نوديري لجر لك :اولاق (ى ءاراصتخاو اًفافختسا فذحف .لاجرلا

 نع اونغتساو عيمجلا ءانب كرتب اوفختسا 'ماللاو فلألا فذحيب اوفختسا اهكف

 فلألا كرت يف كلذ لثمو.لاجرلا لوأو لاجرلا ريخ :مهوق نبعو ؛ماللاو فلألا

 «مهاردلا نم نيرشع اودارأ امنإ ءامهرد نورشع :مهوق عيمجلا ءانبو ماللاو

 .171 /5؟ .نقباسلا(١)
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 «هتركن نع نيرشعلا ريغب ماللاو فلألا لوخد نكي ملو .اوفختساو اورصتخاف

 ش .”"'هيلإ جتحي ملام كرتب اوفختساف

 رشع دحأ :كلوقك كلذو" :لوقي دوقعلا ظافلأ دعب زييمتلا بصن ىفو .

 ىلإ دحاولا نم يرجي اذه ىلعف ةيراج ةرشع ىدحإو ءاّمهرد رشع انثاو ءاًمهرد

لذ يرجيو .دقعلا ىنثي الو هظفل نم مسا هل ناك دوقعلا ىندأ تفعاض اذإف ةعستلا
 ك

 نوكيو ةينثتلل ةدايزلا هتقحل امك عمجلل ةدايزلا هتقحل يذلا دحاولا ىرجي مسالا

 ''"اً'هرد نورشع :كلوق كلذو «نونلا امهدعبو ءايلاو واولا بارعإلا فرح
". 

 بتكي نأ (رتراك ليئاخيم) قرشتسملا ترغأ يتلا عضاوملا نم كلذ ريغو

 يتلا عضاوملا نم اًريثك هيف دّدع "هيوبيس باتك يف اًمهرد نورشع" ناونعب اًلاقم

 حضتا دق نوكي نأ يغبني نآلاو" :لوقلا ىلإ اًيهتنم «ةلوقملا هذهم هيوبيس اهيف رّلقن

 ىتح هودقان هب رقأ امم ريثكب رثكأ اًيقطنم اًطبترمو ايماظن اًركفم ناك هيوبيس نأ

 مث «ةيديلقإ ةيرظنك شقاني هنأل ؛ديج لثم (اًمهرد نورشع) عوضوم نإ ءنآلا

 ةقيمع ةرظن -اًلاح -انيطعي ثيحب ؛ةيوحنلا لئاسملا نم عساو قاطن ىلع قبطي

 .” "اهخوسرو اهتحص ىلع اًليلدو ؛هيوبيس بيلاسأ لخاد ىلإ

 ١5 لال“ ١/ ءقباسلا(١)

 ١/ 5١5. .قباسلا (؟)

طللا دبع .د «قيلعتو ةمجرت "هيوبيس باتك يف اًههرد نورشع'" (5)
 «نماضلا متاح .دو ؛يليمجلا في

 ١. 77ص ١ 9 41/ةنس ١1١جم ١م دروملا ةلجم

 -؟9م8-



 .قباسلا مكحلا ةقد مدع دكؤي امم ةاحنلا نم هوفل نم روهمج لامعأ

 ةيليصفت ةسارد ىلإ يبرعلا وحنلا ةجاح ىلإ ةراشإ ماكحألا هذه لثم يف لعلو

 .” ةقبسم تاضارتفا نود .ءءامدقلا صوصن نم يده ىلع هليكشتو هتاءارق ديعت ةلماش

 0 7 ١

 بابلا لصأ (4)

 ةادأ هيفف"' تاودأ هل وحنلا باوبأ نم باب لك نأ يوحنلا ركفلا يف رقتسا

 يف داصقالا ىلع مهنم اًصرح كلذو ؛"عورف هتاودأ يقابو ءلصألا يه

 ؛لخاود هيلع لخدت مث .دحاو ءيش هلصأن باب لك" :دربمللا لاق .لوصألا

 ."” "ىنعملا يف اهعامتجال

 )١( ؛ص ؛يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم :رظني 77.

 نيب طبرلل لمعتست يتلا ةملكلا : - يوحتلا سردلا يف هب داريو "ةادألا" حلطصم قلطي (؟)

 :رظني .لعفلا يف لابقتسالا وأ ؛مسالا يف فيرعتلاك ءاهريغ يف ىنعم ىلع ةلالدلل وأ :مالكلا

 يف تاساردو ء١ ١ص «يلذاشلا دوعسلا وبأ .د -ةيفيظولا اهيناعم ددعتو ةيوحنلا تاودألا

 .اهدعي امو ١١ ص ءساحنلا ىفطصم .د - ةيوحنلا تاودألا

 .58 ١/ .حيرصتلا ىلع سي خيشلا ةيشاح (*)

 .57 0/5 ء«بضتقملا ( 5)
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 "بابلا لوأ"و "بابلا لصأ"و ""بايلا مأ" حلطصم رهظ انه نمو

 نم اه نوكيو ءابماوبأ 70 يتلا تاودألا :هب دارملاو "بابلا ىلع ةيلوتسملا"و

 يف وأ ىنعملا يف وأ لمعلا يف) لامعتسالا ةرثكو .فرصتلا ةعسك .ءصئاصخلا

 ”"'اهريغ يف عستي ال ام اهيف عستي بابلا مأ "نإف .”اهتاوخأل سيل ام (اًعم |مهيلك

 فرصتت بابلا مأ" و ""اهريغ يف نوعسوتي ال ام تاهمألا يف نوعستي" برعلاو

 7 هربدل يل اقرصت ترعاه
 :يف ءاج اك

 :هيوبيس لوقي ؛(ماهفتسالا فلأ) ةزمهلا هيف بابلا لصأف ءماهفتسالا باب" ©

 اهنأل كلذو '"اله'' يف كلذ زاج امك زئاج لعفلا لبق اهيف مسالا ميدقتف فلألا امأو''

 .”"'هريغ لصألا يف ماهفتسالل سيلو هريغ هنع لوزي ال يذلا ماهفتسالا فرح

 ردصتي يذلا يوغللا رصنعلا :هب ديري ؛هيوبيس باتك يف تارم عست "بابلا مأ" لامعتسا درو )١(

 7 ص .هيوبيس تاحلطصمل سرهمملا مجعملا :رظني .هتعومجم دارفأ ةيقب هب قحليو ؛هباب

 ةنس مدع ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح ءقاضقلا ناييلس .د ءيبرعلا وحنلا يف تاهمألا :رظني (؟)

 .اهذعي امو ١19 ص م06

 .143و 57ص «عيبرلا يبأ نبال ءيجاجزلا لمدجلا حرش (*)

 ,197 ١/ «حيرصتلا (؟)

 .الا١ /؟ ءرئاظنلاو هابشألا (5)

 ) )5«باتكلا 44/1١



 ىهو هيلع ةبلاغلاو بابلا اذه مأ ةزمهلاف" :هلوقب ءشيعي نبا هحضوي ام اذهو

 .”"له اهتخأ نم اهباب يف اًفرصت معأ
 ."فورحلل يناعملا لصأو .فرح اهمأل "ْنإ'' هيف بابلا لصأف .ءازجلا باب ©

 :هيوبيس لوقي .اهيلإ لحني طرش لكو .اهنع كفني ال ءازجلا ىنعم نألو (؟)

 تلق مل :هتلأسف ءازسجلا فورح مأ يه "ْنإ'"نأ ليلخلا معزو"

 ءاًماهفتسا ّنُكيف ءنفرصتي دق ءازجلا فورح ىرأ يننأ لبق نم :لاقف ؟كلذ

 قرافت ال اّدبأ ةدحاو لاح ىلع هذهو .ءازجلا هيف نوكي الف هقرافي ام اهنمو

 ءاهانعم تتمضت اذإ لمعت ءاهيلع لخاود يهف اهتاوخأ يقاب امأ .”"ةازاحملا

 ءاهسأ هب هبشتو (ْنِإ) .هيلع يلوتسملا -طرشلا :يأ -هفرحو" :ينج نبا لوقي

 لك اهب يزاجت كنأل ؛ءازجلا لصأ (ْنِإ) :انلق امنإو" :دربملا لوقيو .""فورظو

 لك يف هنم اهفرصت مث هبكرأ اًرامح بكرت نإو .كنآ ينتأت نإ :لوقت ؛هنم برض

 )١( //.لصفملا حرش ١: ص «ينادلا ىنحلاو .45 / .بضتقملا :رظنيو /90.

 رئاظنلاو ءابشألا (؟) */ 149 7.

 )*( /؟ .خاجزلل نآرقلا يناعمو ء154 17 /” ءلوصألا :رظنيو .57 /# .باتكلا 2.159

 . 58 ؛ ص ءيفوكلا فيرشلل .عمللا حرش يف نايبلا :رظنيو .777ص ؛عمللا (؟)
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 لصألا يه ''ْنإ" :عيبرلا يبأ نبا لوقيو .”"اهتاوخأ رئاس كلذك سيلو ؛ءيش

 ."كلذل اهيف عستاف .كلذ الإ اهل ىنعم ال اهغأل ؛طرشلا باب يف

 :شيعي نبا لاق .هيف بابلا مأ "الإ" نأ ةاحنلا ركذ دقف .ءانثتسالا باب يف »

 .فرح اهمأل ؛لصألا يه "الإ" تناك امنإو "الإ" ب نوكي نأ ءانثتسالا لصأ"

 عوضومف هب ىنثتسي امث اهادع امو ...فورحلاب دح ىلإ دح نم مالكلا لقني امنإو

 .”"'|ئهنيب ةبباشمل ؛اهيلع لومحمو ءاهعضوم

 بصني عراضملا لعفلا نأ ىلع ةاحنلا صن ذإ ؛عراضملا بصاون باب يف ©

 "نأ" :ةعبرألا هذه نم لصألاو "نذإو يكو نلو ْنأ" :ةعبرأ ةيظفل لماوعب

 ىدحإ يه :ةيردصملا نأ" :يدارملا لوقي ؛” اهيلع ةلومحم بصاونلا رئاسو

 لعفلا بصاون" :يطويسلا لوقيو ."بابلا مأ يه لب عراضملا لعفلا بصاون

 ليلدب :نايح وبأ لاق .بابلا مأ يهو "نأ" :اهدحأ ,فرحأ ةعبرأ عراضملا

 ."اهيلع قافتالا

 )١( هبضتقملا ”/ 494.

 ) )7ص «طيسبلا 5147

 9/5 /ا ص ؛لصفملا حرش (7)

 .5 /؟ «بضتقملا :رظنيو «180 /ا/ ءقباسلا (4)

 .71317/ص «ينادلا ىنجلا (5)

 .ةمى/4 «عمشأ ن3(

 د ا ا"ىالا



 ” :اهنأب تصتخا اذهو "اي'' هيف بابلا مأو هفورخ لصأف .ءادنلا باب يف ©

 اهريغ هيف تأي مل «هيف ءادنلا ةرثك عم نآرقلا نإ نتح ءالايعتسا هفرحأ رثكأ -

 .""'ليلقلا نود ءلصألا وه لامعتسالا يف ريثكلا درطملاو"

 .اقلطم ديعبلاو بيرقلا اهب ىداني -

 .”'ةثاغتسالا باب''ب اهدارفنا -

 انمكح ءادن فرح نود ىدانم اندجو اذإف '' اهريغ فذحلا دنع ردقي ال -

 .”.بابلا مأ اهنأل "' اي "ل فذحلاب

 ءاشلا نأ ىرت الأ" ؛ فطعلا فورح باي مأ واولا ف فطعلا باب يف »

 هذه تناك الف ءبارضإلا :(لب)و .هرزغو كشلا (وأ)و «بيترتلا بجوت

 .درفملا ءيشلا ةلزنمب واولا تراص .واولا مكح ىلع ىنعم ةدايز اهيف فورخلا

 لصأ واولا تراص اذهو ؛درفملا عم بكرملا ةلزنمب فطعلا فورح يقابو

 “ .'""فطعلا فورح

 ص :ةيلوزجلا ةمدقملا حرشو ,7” 54 ص ؛عمللا حرش يف نايبلاو .8/8١١«لصفملا حرش :رظني )١(

 .777 /9 ءابشألاو 4 ١ /7 ءينغملاو 0 4 ص «ينادلا ىنجلاو .5

 .147 ص «يقلاىلل ,ينابملا فصر (7)

 .4 ١8 ص :؛ينادلا ىنجلا (9)

 .١ةهاص .قباسلا (5)

 51١-5١5. /5 ءرئاظنلاو هابشألا :رظنيو .5 /8 لصفملا حرش (5)
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 نبا لاق ؛(ماللاو واولاو ءاتلاو ءابلا) ةعبرأ هفورحو ءمسقلا باب يف ©

 اهانعمو ؛ةفاضإ فرح اهنأل ؛مسقلا فورح لصأ يهف ءابلا امأف" :شيعي

 فلحأ :كلوق وحن .هب هتقصلأو هب مسقملا ىلإ مسقلا ىنعم تفاضأف قاصلإلا

 نم ءابلاف ءديزب تررم :كلوق يف هب رورمملا ىلإ رورملا ءابلا لصوت ايك «هللاب

 اهريغو .مسقلا فورح لصأ اهنإ :انلق كلذلف ؛(ينو ْنِم) ةلزنمب رجلا فورح

 ." "'ناهيألا ةرثكل عسوتلا اودارأ مهمأل ...اهيلع لومحم وه اهنإ

 ؛هيف لصألا يه (ليلعتلا مال) نأ ىلع نويوحنلا صن دقف «ليلعتلا باب يف ©

 اهحوضول ؛ماللا اهالعأ بتارم هل اًرهاظ ةيلعلا ىلع لدي ام نإ" :يكبسلا لاق

 نود ليلعتلا مال وه ردقملا لعجي" نأ ليلعتلا ريدقت دنع بجو مث نمو .””"هيف

 .7''ليلعتلا يف لصألا اهنأل ؛اهاوس

 ةدحتم ءاهنم ةعومجم لك دري ناك يوحنلا سردلا نإف .خساوتلا باب يف ©

 لصأ" ف اهتاوخأو (َّنِإ) :لثم ءهمساب بابلا ىمسي «دحاو لصأ ىلإ لمعلا يف

 مث نمو "(ناك) :اهنم بابلا مأ لاعفألا هذهف ءاهتاوخأو (ناك)و '' "نإ بابلا

 )١( ص ؛عمللا حرش يف نايبلا :رظنيو «4 /8 لصفملا حرش /017.

 يف ةيداحألا تاودألا تاهمأ :رظنيو 273١١ ص ءهقفلا لوصأ يف عماوجلا عمج نع عناوملا عنم (1)

 ١574 ةنس 75 عءيبدب ةيمالسإلا تاساردلا ةيلك جم ؛ناندع ىفطصم /د- ةيوحنلا باوبألا

 7١56. صده

 .7010 /؟ «عماوجلا عمج ىلع راطعلا ةيشاح (*)

 ١378. / ابشألا :رظنيو , ه ةص ؛نييبتلا (4)

 5 ا



 نم هريغ هب صتخي ال ام لامعتسالا ةرثكو فرصتلاب صتخي اهنم لصأ لك ناك
 ّذُق اذإ" :هنأ بابلا اذه يف مهطباض ذإ ؛ريدقتلا دنع ةصاخو «بابلا تاودأ

 نم ىلوأ لصألا ريدقت"و ”"زوجتلاب ىلوأ بابلا مأ"ف ”"لصألا وه ام رد

 ."" ىلوأ لصألا ىلإ دري يذلا ريدقتلا"و ."””عرفلا ريدقت

 قاقحتسالا لصأ (5)

 .هيلع ههوجو عيمج لمحو .هسفنب ءيشلا هقحتسي يذلا مكحلا :هب دارملاو

 ! :مهطباضب ةاحنلا هانع ام وهو

 لصألا نع لدع نمو ليلدلاب ةبلاطملا ةدهع نع جرخ لصألاب كسمت نم" -
 .*"'ليلدلا ةماقإ ىلإ رقتفا

 .”"'هنع لأسي نأ يغبني ال .هلصأ ىلع ءاج ام" -

 .0”'"هليلعتل هجو ال لصألا" -

 ."4ة ص ادصتقملا )١(

 38 بع هناوقلا نبال طخب نإ ةذقلا مرش #)

 )*( ينغملا 7/ 109/1١.

 787 / فاصنإلا (1)

 .5507 ١/ ريبكلا ةيلوزجلا ةمدقملا حرش (5)

 .581و ص .فاصنإلاو «1785 ١/ ءجارسلا نبال لوصألا (5)

 ,157 ص ؛حارشنالا رشن ضيفو 07737 ١/ ءروفصع نبال لمجلا حرشو .177“ ص .دصتقملا (0)

 هس “ىو



 .""'اهيلع ظفاحيو ىعارت لوصألا" --

 نم لك ةعيبط هيضتقت اع ةاحنلا ثيدخ يف "قاقحتسالا" لصأ رهظيو

 :ثيح نم فرحلاو لعفلاو مسالا

 :ءانبلاو بارعإالا )غ(

 ؛مسالا -ةاحنلا روهمج دنع -ةيلغلا نم هجو ىلع بارعاإلل قحتسملاف

 ةيلوعفملاو ةيلعافلا نيب ؛ةيبيكرتلا ةقالعلا يف هرييغت ةرثكو «هيناعم فالتخال

 يذلا قايسلا عونتب عونتت الو ريغتت ال ةدحاو يهف فورحلا فالخب «ةفاضإلاو

 ”"رخأ ظافلأ يناعم ىلع ةئراط اهيناعم لب ,ءيش اهيناعم ىلع أرطي الف" هيف درت

 امهيف ءانبلا ربتعا مث نمو ؛* "ئراط دحاو ىنعم الإ اهمزلي الف" لاعفألا امأو

 اونب دقلو هل ةيضتقملا ةلعلا مدعل بارعإلا نم ءىش امهيلع لخدي الف ءالصأ

 ءانبلا يف لصألاو ؛ءامسألل نوكي نأ بارعإلا يف لصألا" - :مهطباض كلذ ىلع

 ا ١ «يربكعلا ناهرب نبال عمللا حرش )١(

 ,2595:41752 17ص «تايلكلا (؟١)

 .514 ١/ ؛ةيفاكلا حرش (7)

 .اهسفن ةحفصلا .قباسلا ()

 -#رأك



 :مهطباض بارعإلا مسالا قاقحتسا ىلع ةاحنلا ىنب امك ”' "فورحلاو لاعفألل

 .”"فرصلا ءامسألا يف لصألا نأ"

 لصأب لاعفألاو فورحلا يف ءائبلاو .ءاسألا يف بارعإلا ناك املو

 هتيأر مسا لكو هيف لاؤس ال هلصأ ىلع وهف اًبرعم هتيأر مسا لكف" «قاتحعيالا

 نع لأست نأ كليبسف .هلصأ نع هتلازأف «هتقحل ةلعل هلصأ نع جراخ وهف اّينبم

 ؛هتقحل ةلعل هلصأ نع جرخ دقق ءابرعم هتيأر لعف لكو.اهفرعت ىتح ةلعلا كلت
 .”"اهفرعت ىتح ةلعلا كلت نع لأست نأ كليبسف

 جرخي دق مسالا نأ -اهعقاو يف لمأتلاو ةغللا ءارقتساب -ةاحنلا ىدتها دقو

 .لعفلا وأ فرحلا ةهباشمل (ءانبلا) ةيعرفلا ةرئاد ىلإ (بارعإلا) لصأ نع

 نم عونمملا" باب يف ةيراجلا يه لعفلاو مسالا نيب ةبباشملا هوجو رهشأو

 ردقب نكمتلا يف فعضي لب الماك ايبارعإ اًقرصت مسالا فرصتي ال ذإ "فرصلا

 «ةيلعفلا وحن جرخ املف «بارعإلل ةقحتسملا ءامسألا صئاصخ نع هجورخ

 كرتي ام عيمجو'' :هيوبيس لوقي ؛لعفلل ام مسالا ذخأ نوني الو رجب ال لعفلاو

 لعفلا نأ امك .هريغ نكمت هل سيل هنأ كلذ يف ببسلاو لعفلا هب عراضم هفرص

 ,171/ ءالث ءكالاص .ببدصتقلاو .564 ص ءىجاجزلل حاضيالاو 7 «لوصألا :رظني 2930

 ,2 48.57 .غاداكاص .فاصنإلاو

 .2 ١4 ص .ءفاصنالا()

 ,5701 ..735 ص :يجاج لل وحنلا يف لمحلا ()

 - "الل



 مسالاق" "لفطتلا" حاطصمب يض رلا هنعربع ام اذهو .""مسالا نكمت هل سيل

 ." "امهنيب ةهباشملا قلطمل كلذ سيلو «لعفلا صاوخ نم وه اهيف لعفلا ىلع لفطت
 نإف “ ءىطسو ةجرد -لعفلا ةهباشمل -ءامسألا يف فرصلا نم عنملا ناك اذإو

 ةرئاد نع جورخلا ىلإ يضفي فرحلا وحن ههجوتو ءلصألا نع مسالا جورخ
 ىفكي انهاهو ."هصخي ايف فرحلا ىلع هلفطتل" ءانبلا ةرئاد ىلإ امامت بارعإلا

 فرخلا نكمتل كلذو ءلاعفألل هتهباشم فالخب ءمسالا ءانب لجأل ةهباشم ىندأ
 مسالا ناك املك" :مهطباض ناك مث نمو .“' "لعفلا نود ءانبلا يف هخوسرو

 نبا اذه حضويو .©"دعبأ فيرصتلاو قاقتشالا نم ناك دعقأ فورحلا هبش يف

 نع نانوكي ال ةكرح وأ اًنوكس ةملكلا رخآ موزل ءانبلا" :لوقيف «باشخلا
 ءلصأ ءامسألا يف بارعإلا نأ امك عرف ءامسألا ىفو ءلصأ لاعفألا يف وهو .لماع

 نم ىنعم نمضت ام ءامسألا نم ينبملاو «ةينبم اهلك فورحلاو عرف لاعفألا ىفو

 .”"' مكحلا يف اههبشأ وأ فورحلا ناعم

 )١( «باتتكلا ١/ 77,

 ١/ ٠١4. ؛ةيفاكلا حرش (؟)

 .40 .4 5 ص «لجترملا ()

 1١5. / ؛ةيفاكلا حرش (5)

 ,55 ١/ عتمملاو 9 ١/ «فصنملا (5)

 1٠٠١. ص ءلجترملا (5)

 م ”.م8-



 ضعب يف لخدي دق بارعإلا )١(- نييرصبلا نم -ةاحنلا دجو ال كلذلو

 اولعجو .ءاسألا نيبو اهنيب هبشلا نم هوجو ىلإ اوحملأ -عراضملا لعفلا -لاعقألا

 :يجاجزلا هلاق ام اذه ةصالخو .ءامسألا بارعإ ىلع اًهرف اهيف بارعإلا

 ءامسألا مالكلا نم بارعإلل قحتسملا :نييرصبلا عيمجو هيوبيسو ليلخلا لاق"

 ءامسألا ضعبل ضرع مث ءلصألا وه اذه .فورحلاو لاعفألا ءانبلل قحتسملاو

 ضعبل ضرعو .فرحلا ةهباشم ةلعلا كلتو «تينبف بارعإلا نم اهتعنم ةلع

 تيقبو .ءامسألا ةعراضم ةلعلا كلتو -تبرعأف بارعإلا اذ بجوأ ام لاعفألا

 لكف اهوصأ نع اهجرخي ام اف ضرعي مل هنأل «ةينبم اهوصأ ىلع اهلك فورحلا

 نع جراخ وهف برعم ريغ هتيأر مسا لكو .هلصأ ىلع وهف اًبرعم هتيأر مسا

 ىلع ةينبم اهلك فورحلاو .هلصأ نع جزخ دقف اًبرعم هتيأر لعف لكو.هلصأ

 ."""اهطوصأ

 دق هنأل كلذو .ةهباشملاب ال ةلاصألاب "عراضملا لعفلا" بارعإ نأ نوري نيذلا نييفوكلل افالمخ )١(

 هبارعإ ىلإ جاتحيف - هيلع ةلخادلا فورحلا كارتشا ببسب ةفلتخملا يناعملا - اًضيأ - هيلع دراوتت

 لئاسمو 771/7 ةيفاكلا حرش ."هنيعتل اًعبت عراضملا نيعتيف .كرتشملا فرحا كلذ نيبتيل

 بهذ نييوحنلا ضعب نأ نم طيسبلا يف جلعلا نب نيدلا ءايض هلقن امل افالخخو 5١. ص .هيفالخ

 لاق ,”ا/ ١/ ليقع نبال ةيفلألا حرش :رظني ءاسألا يف عرف «لاعفألا يف لصأ بارعإلا نأ ىلإ

 الإ اهم دارملا مهفي ال ءامسألا تناك اذإو مهافتلل عضو اهنإ مالكلا نأل ؛طلغ دقو" :يواخسلا

 1 ةماعلا رم "اهيلع اًنراط بارعإلا نكي مل بارعإلاب

 .الال ص .حاضيإلا (1)
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 4# دج

 .لامهإلاو لمعلا ثيح نم (ب)

 همدعو لمعلا قاقحتسا ثيح نم ةملكلا عاونأ ىلإ اورظن ةاحنلا نأ مدقت دقف

 مهئارقتسا نم هيلإ اودتها اب -اودرجو "عرفلا"و "لصألا" ةيئانث رابتعاب

 .لاعفألل لمعلا لصأ نأ" :ىلع صني يذلا مهطباض كلذ نم -ةيوغللا ةداملل

 لخاد اهعونتو اهريغتب اهنأل ؛المع ةلاصألاب قحتست الف ءامسألا امأ .فورحلا مث

 اهجردت بسحبو ءاهب ثبشتلا وحن اه ةثعابو ءلماوعلل ةبذاج بيكرتلا

 ."امهنع اًعرف اهلمع نوكي «ةيفرحلا وأ ةيلعفلا وحن اههجوتو

 خا # ## 

 :ملُعملا ريغو ملكملا (ج)

 لوصألا نأل "عورفلا" وه (نإ ةمالعلا قحتسي يذلا نأ ةاحنلا ررق ذإ

 "”"عورفلا هباب كلذ امنإو قرفلل ةثراطلا تامالعلا نع لوألا عاضوألاب ةينغتسم

 جاتحت ال لوصألاو تامالعلا ىلإ ةجاتحملا يه عورفلا" :مهطباض ناك مث نمو

 ين لوقت كنأ ليلدب" : - ينج نبال بسن مالك يف -يطويسلا لوقي "ةمالع ىلإ

 ملو .ثينأتلا دنع ةمالعلاب تئجف .ةمئاق :تلق ؛ثينأتلا ثدرأ اذإو مئاق :ركذملا

 تدرأ نإو .ةمالعلا ىلإ جاتحي الف الجر تيأر :لوقتو ةمالعب ركذملل تأت

 .5" ص «لجترملا(١)



 يذلا عرفلا يف ةمالعلا تلخدأف ءلجرلا تيأر :تلقف .ةمالعلا تلخدأ فيرعتلا

 ءلابقتسالا عراضملا لعفلاب تدرأ اذإو ؛ريكنتلا ين اهلخدت ملو .فيرعتلا وه

 ولو «لاحلا هلصأ نأ ىلع لدي كلذو .هلابقتسا ىلع اهم لدتل ؛نيسلا هيلع تلخدأ

 اذه نع ثيدحلا مدقت دقو ."ةمالع ىلإ جاتحا امل اًلصأ هيف لابقتسالا ناك

 .تالوقم نم ةاحنلا هيلع هانب امو .لصألا

 ني مي

 - :اهنم لك صئاصخ (د)

 فرحلاو لعفلاو مسالا نم لك هقحتسي ام ىلإ يوحنلا سردلا ىهتنا دقف

 " :اوركذف ءهريغ هيف هكرشي نأ نود «ةلاصألاب

 ميخرتلاو /ءادنلاو /ةفاضإلاو /رجلا) :نوثالث ةلاصألاب مسالا هقحتسي ام نأ - ١

 فيرعتلاو /ةيلوعفملاو /ةيلعافلاو /بسنلاو /ريغصتلاو ,/ةثاغتسالاو /ةبدنلاو

 /ر يكذتلاو /ريكدتلاو /ريسكتلاو /ماهمإلاو /رامضإلاو /ةيملعلاو / ماللاو فلألاب

 هامسم ةيؤرو /ةيردصملاو /تعنلاو /بارعإلاو /عمجلاو /ةينثتلاو /ثينأتلاو

 /نيونتلاو /هنم بجعتلاو /لدعلاو /نامزلا ةيفرظو ناكملا ةيفرظو /نيعلاب

 .(زييمتلاو /بيكرتلاو

 )١( رئاظنلاو هابشألا 7 // 7407.

 ةيناثلا ةدعاقلا :دعاوقلا.يفارقلا نيدلا باهشل «ةيبرعلا ملع يف نوثالثلا دعاوقلا :رظني (؟)

 ص نورشعلاو ةعبارلاو نورشعلاو ةثلاثلاو .نورشعلاو 770-1770.

 ب موو



 ىلع ةلالدلاو /فرصتلاو /مزجلا) :رشع ةلاصألاب لعفلا هقحتسي ام نأ -؟

 ريمضلا لوخدو /فوسو نيسلا لوخدو /دق لوخدو /بلطلا ةلاصأو /نمزلا

 يف بصنلاو عفرلا لمع ةلاصأو /ديكوتلا ينون لوخدو /تمق وحن لصتملا عوفرملا

 .(ةياقولا نون لوخدو /ءامسألا

 :اًضيأ رشع ةلاصألاب (لعفلاو مسالا) هيوخأ نود فرحلا هقحتسي ام نأ -م

 /مالكلا ىنعم بلقو / طبرلاو /فطعلاو /لاعقألا بصنو /مزلا لمع)

 لعفلا بلقو /لقنلاو ./ الأو امولو الولو اله وحن ضيضحتلاو /ةدايزلاو

 .(ةياغلاو /امو َّنأو ْنأ وحن ءاًردصم

 د دعا د

 5 اال



 نكمتلاو ةيولوألا ىنعمب لصألا (>)

 :ملكلا عاونأ ضعب يف ةيولوألا نع ةاحنلا ثيدح ءانثأ يف لصألا اذه رهظيو

 يه امنإو ءدوجولاو نامزلا يف تسيل -اًتح -ةيولوألا نأ :اًفلس نوررقي مهو

 قبسأ مسالا نإ :مهوقب موقلا ينعي امنإو" :ينج نبا لوقي ءروصتلاو سشنلا يف

 .”"نامزلا يف ال .لعفلا نم داقتعالا يف قبسأو .سفنلا يف ىوقأ هنأ :لعفلا نم

 قسما ءالتعا نددهملا هاما ةيبمق نأ ىلإ يتلا هدكؤي ام اذهو

 امهدحأ نأ رابتعاب وه امنإو ءرخآلا نم دلوت امهدحأ نأ هانعم سيل ءاعرف هنم

 ظفل نم تذخأ ةلئثمأف لعفلا امأو" :هيوبيس لوقو :ةدايزو رخآلا نمضتي

 مث ءءاهسألاب الوأ اوملكت برعلا نأ ال «رابتعالا اذبب وه .©"ءايسألا ثادحأ

 .ءامسألاب بطاختلاك ةرورض لاعفألاب بطاختلا نإف !! لاعفألا اهنم اوقتشا

 :ةايهنس قرفاالو

 * :كلذ يف نييوحنلا تالوقم ةلمح نمو

 .انكم دشأ ىهو ' لوألا ىه ءامسألا نأ ©

 )١( /؟ ءصئاصخلا ١”.

 ) )7باتكلا ١/ 217

 )*( :دئارفلا عئادب ١/ 7-175 7, ٠

 ءاص ءوحنلا للعو 51١١. /7 .«بارعإلا ةعانص رسو ء54 - ١/ 7١ .باتكلا :رظني (4)

 .الا' ص .لجت رملاو

 دما #



 .لعفلا لبق هنأ امك ةفصلا لبق مسالا نأ

 .ةقرعملا نم فخأ ةركنلاو هب فرعت ام اهيلع لخدي مث لوأ ةركتلا نأ ©

 .لوألا دحاولا نأل ؛عمجلا نم انكمت دشأ دحاولا نأ »

 .اًنكمت دشأ وهو ثنؤملا نم فخأ وهو «لوأ ركذملا ©

 .دحاولا ىلع عرف عمجلاو ةينثتلا نأ امك ءلصألا ىلع عرف ةفاضإلا ©

 تامالع مأ بارعإلا تامالع :لصألا مهيأ يف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 نأ هحيجرت رهظي يذلاو" :يطويسلا لاق " يرابنألا نبا امهركذ نابهذم ؟ءانبلا

 ءانبلا يف لصألاو :ةكرحلا بارعإلا يف لصألا نأل ؛لصأ طققف بارعإلا تاكرح

 ٠ .”"ةئراط ةكرحلاو ,نوكسلا

 انف 23 0

 وه لعغلا نأ نم نويفوكلا هيلإ بهذ لل اًقالخ ؛قاقتشالا يف ردصملل ةيلوألا نأ ىلع ءانب اذهو (1)

 ال لاعفأ دوجوو ءردصملاب لعفلا ديكأتو «يوحنلا لمعلاو «لالتعالا ليلد)ب نيجتعع لصألا

 :رظني «كلذ نويرصبلا مهيلع در دقو (لعاف لعف نكي مل ام روصتي ال ردصملا نأو ءال رداصم

 158 - 08*57 ص ؛فاصنالا

 .؟ ١ص ؛ةيبرعلا رارسأ (؟)

 ) )9الممع١١/ 5

 دلو



 ىخيراتلا لصألا 7

 هيلعو .هنع لوحتت وأ روطنت نأ لبق ةرهاظلا هيلع تناك يذلا" لصألا :هب دارملاو

 نوفتكي ال مهنأ ءامدقلا دنع هدجن ام فيطل نمو .مدقلاب طبترم -انه -لصألاف

 ."”"”هلماوع ضعب ىلع فوقولاو .هليلعت ىلإ كلذ نوزواجتي امنإو .روطتلا دصرب

 ركفلا يف ثحبلا دكو نم نكي مل «ةيوغللا ةرهاظلل يخيراتلا روطتلا نأ ىلع
 لعألا اهاثم يف تدرو (ى "” ةتباث ةغل اهتفصب ةيبرعلا اودعق ةاحنلا نأل ؛يوحنلا

 ميدقلا لصألا اولجس ابر" نكلو "برعلا مالك" نم ءاج امو "ميركلا نآرقلا"

 ؛هلامعتسا يف قحاللا ديدجلا عقاولا اولجسو .يوحن رصنع لامعتسا ين قباسلا

 .”"هب مهسفنأ اوذخأ يذلا ليلعتلا جهنملا ةمدخ لجأ نم كلذو

 ملكلا عاونأ نم تابكرملا نع ةاحنلا ثيدح يف "يخيراتلا" لصألا اذه زربيو

 مسا ةلزنمب العجف .رخآلا ىلإ مهدحأ :مض نيذللا نيئيشلا" :ابب نوئعيو

 .بكرملاو درفملا نيب "عرفلا"و "لصألا " ةيئانثل اًمفو ""دحاو

 :نيباب يف احضاو اذه رهظيو

 عءيندرألا ةيبرعلا ةغللا عمجم جم ؛ةريامع دمحأ ليعامسإ .د ءيوغللا ثارتلا يف ليصأتلا جهانم )١(

 .5 7 ص م1994 ةلس 4

 ٠١. 5 ص ؛خلملا سيخ .د عرفلاو لصألا ةيرظن :رظني ()

 7١. 7 ص .ىسوملا داهن .د ةيبرعلا خيرات يف (*)

 هس ١" ج



 :وحن يجزملاو '"'هللادبع" :وحن يفاضإلا بكرملاك .ءامسألا نم تايكرملا :امضوأ

 "هيورمعك'' يتوصلاو "رشع ةسمخ'"' :وحن يددعلاو ''كبلعب'"و "تومرضح"

 "اك طبأتك'' يدانسإلاو ."هيوبيس'"و

 «هيف دارفإلا لصأ ىلع ناك ام اهنم ريثك يف اولوانت ذإ ؛يناعملا فورح :اههيناثو

 تفل "نأ" ذل" ني (نل) بكرت نع ليلا يدوس لكمة تاع اهو

 هنأ معزف هريغ امأو" :هيوبيس لاق .فلألا تفذحف نانكاس ىقتلاف اًميفخت ةزمهللا

 تسيل نيفرح ىلع ءىش ةلزنمب اهنكلو نيتملك نم تسيلو ةدايز "نل'' يف سيل

 سيل هنأ يف مزجلا فورح يف "4" ةلزنمب ءبصنلا فورح يف امهنأو ةدايز هيف

 تلوانت يتلا بتكلا يف ةريثكلا هرئاظن اذهو ."'"ادئاز نيفرحلا نم دحاو

 .”"يناعملا فورح"

 ناك مث نمو" عنتمي :ليقف ءاهيف بيكرتلا زاوج يف فلتخا دقف لاعفألا امأو

 اذإ اذلو ...اًطلغ هب لعاف هدعب امو ءضام لعف "اذبح" نأ ىلإ :بهذ نم لوق

 )١( «لصفملا حرشو ءالالص «ينادلا ىنجلا :رظنيو .5 /” باتكلا 8/ 7/.

 ةيرظنو ءاهدعب امو ٠١١ ص .ديعس ديمحلا دبع دمحم .د - برعلا ةغل يف بيكرتلا اياضق :رظني )١(

 بيكرتلا رثأو ةبكرملا يناعملا فورحو .اهدعب امو 177 ص ءيلالفلا يداه .د - ةلماعلا فورخلا

 .77ع(.17 جم ىرقلا مأ ةعماج ةلجمب ثحب - ديؤملا ةزئاف .د - اهيف

 5 ضال



 ال لعفلاو .بيكرتلاب لعفلا هبش اهنع لاز ابنأل ؛لمعت ال (ام) عم (َّنِإ) تبكر

 نويرصبلا قفتا" ذإ "مله"و " اذبح" يف ايك اليلق ناك نإو زوجي :ليقو

 لمح يذلاو نم بكر اهيف اوفلتخا امنإو "مله" بيكرت ىلع نويفوكلاو

 مبأ ءاهسأرب ةملك لك نوكت نأ زوجي ناك نإو .بيكرتلاب لوقلا ىلع نييوحنلا

 :لمف نوكتنا ترئابشلا ابن. نوقحليق -لامفألا فرصت اهنوفرصي ميمت ينب اوأر

 .”"فولأم مهدنع بيكرتلاو ؛ةبكرم اهنإ ليق اذإ الإ اًلعف نوكت الو
 :اهنم .طباوض ةدع "يخيراتلا لصألا" ب لوقلا ىلع ةاحنلا ىنب دقو ءاذه

 ةرخؤم بيكرتلا ةلاح'"و "بكرملا لبق درفملا"و "بكرملل لضأ درفلا" ه

 .""'اهيف بيكرت ال ةدرفم نوكت لوألا ءايشألاف'"' "دارفإلا ةلاح نع

 .""'بيكرتلاب اهيلع مكحي الأ فورحلا ين لصألا" ٠

 هنع دجو ام ىلوأ هريغ ىلع لمحلاو ؛مالكلا يف لصأب سيل بيكرتلا" »
 رول -

 هحح ودنم

 )١( فايشألا 777/1 71788

 ) )7«قباسلا 7/1١ 7177,

 7١7/١ ءريمختلاو ء ٠7 ”١1/7 ص «ةيبرعلا رارسأو 0506 ١/ 257٠8775 «بابللا :رظني (")

 1 .584 /" عمطلاو

 قباسلا(؟) 1١/ 857

 .الالكاص «لجنرملا (5)

 د ماا



 اذإ ناتيشلاف " "" "'هماكحأ نم هيلع ناك امع درفملا ليزي بيكرتلاو مضلا" *

 فورحلا "ف "* "اجزتمي نأ لبق نم امل نكي مل ىنعمو مكح امه ثدح اطلخ

 جرخ رخآ عم بكر اذإ فرحلا"و “ "هلبق اه نكي مل مكح بيكرتلاب اه ريصي

 | ."'همكح نع امهنم لك

 .”"'بيكرتلا لبق هل ناك يذلا فالخ ىنعم هل ناك بكراذإ فرحلا" »

 ."'دارفإلا عضوم اهلاح نع ملكلا عاضوأ هيف ريغتت امم بيكرتلا" «

 .""'اهوصأ نع ءايشألا ليزي بيكرتلا" »

 .” "' مكحلا هعم ريغتي ىنعملا هعم ريغتي بيكرت لك"

 .” "'نيتملك نم رثكأ بكريال"

 اف دي

 ١( «يرجشلا' نبال يلامألاو :46 ص ؛تايرطاخلا :رظني "/ 7374,

 اص «بارعإلا ةعانص رس (؟) ٠ 7.

 .9 /7 «عمللا حرش يف عبتملا 0

 .4ا ؛ ص ءحارشنالا رشن سغيف (4)

 18 «روفصع نبال لمجلا حرش (5)

 .الا ١/ هبستحملا (5)

 .غ/7؟ ص «تايلكلا (9/)

 .119/4 /؟ ؛كلام نبال ليهستلا حرش (8)

 101 /؟ ؛يفرلل ةيفاكلا حرش (9)

 - مام



 نأ "عرفلا"و "لصألا" ةيئانث لالخ نم يوحنلا ركفلا عاطتسا اذكهو

 لامعتسا"و .هعضو يذلا "يرظنلا زاهجلا" نيب ةمءالملا نم ا!ًريبك اًردق ققحي

 :نارمأ انه ثيدحلا مامت نمو ''ةغلل نيملكتملا

 ءانب يف ةيمهأ نم هلئمت امم مغرلا ىلع "عرفلا"و "لصألا" ةركفلا هذه نأ :الوأ

 :نيثحابلا ضعب لبق نم ريبك دقن اهيلإ هجو دق «يبرعلا وحنلا ةيرظن

 ةلعلاو .عرفلاو لصألا نع اوملكتي نأ نييلوصألل" نأ ناسح مامت.د ىريف «

 -ةلعلا امأ ةيقطنملا ةسيقألاو ةاهاضملا ىلع موقي هلك مهطاشن نأل ؛مكحلاو

 لك سردت نأ ىلوألاو .هنع فرعلا دعب سايقلا نع دعبت اهنإف -فرعلا اهؤشنمو

 اذه نم اهتدعاق جرختست نأو 56 ءارقتسا ءوض يف ءاهتالع ىلع ةلاح

 .”"رخآ ءيش مكح ىلع اهنم ءيش مكح لمحي الأو .ءارقتسالا

 ىلإ ةاحنلا تأجلأ عورفلاو لوصألا ةركف نأ" سينأ ميهاربإ .د ىريو

 .""'برعلا اهب قطني مل لوصأ ضارتفا
 ركفلا تالكشم نم دعت "عرفلا"و "لصألا" ةركف نأ رشب لامك .د ىريو «

 هيلإ عجرت اًنباث اًلصأ كانه" نأ ىلإ مهباهذف «يرعلا فرصلا يف ةصاخو يوحنلا

 )١( ص ؛(ةغللا ف ثحبلا جهانم) ىف هريظنو «47 ص ؛ةيفصولاو ةيرايعملا نيب ةغللا 181١.

 .ال ١ ص «ةغللا رارسأ نم (؟)

 ةض



 ىلع ينبم رشابم ريغ قيرطبف الإو «نكمأ نإ رشابم قيرطب ةبباشتملا غيصلا لك

 ش ." "'ليوأتلاو ضارتفالا

 ال" سايقلا باب يف ةيعرفلاو ةلاصألا نأ ىريف ؛مراكملا وبأ يلع.د امأ ©

 ءاهداعبأ لجستو ءاهطابنأ ددحت سيياقمب اهطبر ُم مدعو «ةتبا سيياقمب طبترت

 وأ رهاوظلا نم ءاشي ام اًريتعم ءءاشي ارب ءاشي ام قحلي نأ ثحابلا نّكم

 دقو .لصألا كلذل اًعورف صوصنلاو رهاوظلا نم ءاشي امو ءالصأ صوصنلا

 حتفنا مث نمو ؛اهئينقت مث رهاوظلا ديدحت يف بارطضالل لاجملا كلذ حسفأ

 .” "'اهرسأب سايقلا ةيلمع نع ةرداصلا ماكحألا يف طلخلل -ةعس نع -بابلا

 يف اهرثأ اه ناك "عرفلا"و "لصألا" ةيئانث نأ .ىلع داعس .د ىرتو »

 ناديم ءيشني اًركاب أدب دق وحنلا نأ" يف اًييس تناك دقف ءيوحنلا باطخلا

 ةحاصفف .اهروضح ءاغلإ نم دبال ريياعملا كلت رياست ال ةرابع لكو «هتيرايعم

 يعارت نأ اهرلع بجوتي لب ءاط عفشي دعي مل اهتبورع ءاقنو ةملكتملا تاذلا

 نأ ىلإ يهتنت مث ”"ةغللا سيلو ,باطخلا يف ةدعاقلا لصأ :يأ ««لصألا)ةركف

 )١( ملل يناثلا مسقلا - ةغللا ملع يف تاسارد - 44.

 )١( ةيوحنلاو ةيهقفلا تاساردلا نيب عورفلاو لوصألا :رظنيو ء/5 ص ءيوحنلا ريكفتلا لوصأ -

 ص - م1951 ةنس - 1عومولعلا راد ةيلك تايلوح - يدنجلا نيدلا مللع دمحأ .د 1١١.

 تاساردلا ةلجمب ثحب :فالخلا لئاسم يف هتايعادتو ءيوحنلا باطخلا يف لاحلا باحصتسا ()

 ودبي امك - ةقد مدعو «ريبك طيلخت هيف ثحب وهو :9اص ه٠ ةنبم «4 ع. ١م ؛ةيوغللا

 .نفلا لهأ دنع "لصألا" حلطصم مهف يف -يف

 لال



 ةسردملا ىدل يوحنلا باطخلا يف امل دوجو ال "عرفلا"و "لصألا" ةركف

 ءةيرصبلا ةيباطخلا ةموظنملا يف اًيساسأ اًنكر نوكت نأ اه ديرأ" :لب ةيفوكلا

 دهاوشلا مظعم يف كيكشتلا ىلإ .ةركفلا هذه ىلع يجهنملا صرحا مهب ىضفأو

 .""نايحألا مظعم يف اهروضح ءاغلإ وأ ءاهليوأت وأ .ةيفوكلا

 عا

 نم عوفدم يوحنلا ركفلا يف "عرفلاو لصألا" ةلوقمل دقنلا اذه نأ هارأ يذلاو

 :هوجو

 نم ريثك يف اهنم قالطنالاو "عرفلا"و " لصألا" ةيئانث يف ةاحنلا ءارآ نأ -أ

 وه يذلا ,يوحنلا ركفلا يف ديرجتلاو ريظنتلا رهاظم زربأ نم دعي سايقلا ماكحأ

 امنيح دعبأ ينارأ الو .مولعلا نم ملع يأ يف ةيرظنلا ةماقإ رهاظم نم مهم رهظم
 ءايشألا نيب عمج نم هيضتقت امو "عرفلا"و "لصألا" ةيئانثلا هذه نأ ىلإ بهذأ

 دعاسي ام ءاهبعشتو هوجولا عونت يف مكحتتلاو .ضعبب اهضعب قاحلإو رئاظنلاو
 اًلعو ةيرظن وحنلا لعج يف رثألا ريبك اه ناك اهطابضناو ةغللا ديعقت ىلع

 .هماكحأ نم ريثك يف اًطبضنم
 امك -ةسوردملا ةغللا تاتش اوململي نأ اوعاطتسا ةيئانثلا هذه لالخ نم مهف

 عورفلا اهيلإ درت ةدحوم لوصأ ىلإ ةددعتملا هرهاوظ عاجرإب -مدقت اهيف انيأر

 نوكي ءيشلا"ف .مهوصأ مرخنت وأ .مهدعاوق برطضت نأ نود اهعاونأ نشب

 )١( ءهص ءقباسلا ١٠١,

 مول



 «بابلل اًضقان كلذ نوكي الف لخدت ةلعل هضعب هنم جرخب مث .هيلع عمجم لصأ هل

 دعاوق ءانب نكمي كلذبو ."”"هلاح ىلع يناثلا ىقبيو .هتلعل جرخ ام هنم جرخي لب

 ةيرظنلل طبض كلذ يفو ."ةتتشم ةلثمأ ىلع ال .ةدحوم لوصأ ىلع ةمكحم ةيوغل

 عورفلا ليلعت ىلع ردقأ يوحنلا لعجيو ءامبلوصأ مخضتت نأ نم اهعنمي «ةيوحنلا

 .اهيلع ةسيقملا لوصألا ىلإ اهدرب

 ةعيبط ىلع اوفقي نأ ةيئانثلا هذه لالخ نم -اوعاطتسا مهغأ امك -ب

 هب لفحي ام وهو يوغللا ماظنلا لخاد بيكارتلاو تادرفملل ةيقيقحلا تاقالعلا

 ةيلصألا ةيضق نأ" :يليوحتلا جهنملا ىري ذإ ؟لافتحا اييأ مويلا نويليوحتلا

 ىفو ...حطسلا ةينب ىلإ اهوحتو ةقيمعلا ةينبلا مهف يف ةيساسأ ةيضق ةيعرفلاو

 لعفلا نأو (لاق) هلصأ ىلع (لاق) لعفلا ىلإ رظنن نأ عيطتسن ال الثم ةيبرعلا

 فلألا لصأ فرعن نأ انيلع لب (عيبي)و (لوقي) دوجو عم (عاب) هلصأ (عاب)

 (برطضا)و (ربطصا) يف (ءاطلا) نأ نع لفغن نأ اًضيأ عيطتسن الو .اهيف

 يفصولا سردلا فقي نأ ملعلا نم سيلو (ءات) اهلصأ امنإو (ءاط) تسيل

 اذه نمو ءاهل اًريسفت دجي نأ نود ءيه اى ةرهاظلا فصو دح دنع ضحملا

 .”"لصألا نع ثحبلا ريسفتلا

 )١( ءبضتقملا ١/ ".

 ) )7؛ةيفرصلا ةينبلا رود :رظني صدلا١١.

 )*( ص «يحجارلا هدبع .د .ثيدحلا سردلاو يبرعلا وحنلا 5 ١5.
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 لكل دعاوق اندنع حبصيف ءاهتالع ىلع ةلاح لك سردن نأب ىوعدلا امأ -ج
 امك ٠ عبرأو ثالثو ناتدعاق كانه نوكت لب ةماع دعاوقب كسسمتلا نود .ةلاح

 ٠ .ناسح مامت .د انذاتسأ ىري

 يف -اًيدق -يوحنلا سردلا اهنم قلطنا يتلا ةياغلاو قفتي ال اذه نإ :لوقأف
 دقف اهعبتا نم نإ :لاقي نأ نكمي ثيحب يبرعلا ناسلل ةطباض ةماع دعاوق عضو

 كانه سيل"ف مث نمو ؛ةتتشم دعاوقب نوكي ال اذهو ,برعلا مالك تمس ىحتتا

 دعاوقلا فاشتكا ,ةيساسألا يوغللا ثحبلا فادهأ مهأ نم نأ ركني داج يوغل

 دعاوقلا نم لضفأ .يوغللا ليلحتلا يف ةماعلا ةدعاقلا نأو .تاغللا يف ةماعلا

 دشأ يوحنلا ركفلا ىدل مدقلا ذنم فورعملا أدبملا اذه حبصأ دقو .ةددعنملا

 اذه نأل ؛يسفتلا ةغللا ملعو ةغللا ملع يف ةثيدحلا تاساردلا راهدزا دعب اخوسر

 يف ةقيرطلا سفنب ةيوغللا ةدعاقلا قبطي ملكتملاف ءاهتاذ ةغللا ةعيبطب لصتم ًادبملا

 لاجملا فلتخا اذإ الإ كلذ نع جرخي الو ,ةدعاقلا هذه هيلع قبطنت لاجم لك

 جرخي هلعج يذلا ببسلا فشتكي نأ يوغللا ىلعو ...جورخلا اذه رربي افالتخا

 .© "ةماعلا ةدعاقلا لدعي نأ ال .ةماعلا ةدعاقلا نع

 نم ناك نإو ءيوحنلا ركفلا ين "عرفلا" و "لصألا" أدبملا اذه نأ ىلع - د

 أدبم نكي مل" هنإف ءاهئاشنإ ال ,ماكحألا غيوستل ةادأ ذختت يتلا ةيرظنلا طباوض

 )١( تيوكلا -ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا .هدبع دواد د هردقملا لصألا نع عافد :رظني مج١ -

 ١. الص عا
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 ةيوغللا رهاوظلا يف مكحتلا يف مهتبغر اهتضرف ةليختم ةقالع وأ ءاعنطصم

 ,ةفلتخملا اهتايلجتب ةيوغللا ةرهاظلا عبتت هزرفأ ءجتنتسم أدبم وهف «ةفلتخملا

 هذه لثم ذاختاو ءاهرصانع نيب فالتخالا وأ قفاوتلا ةظحالمو ةعونتملا اهروصو

 اهطورشو سايقلا ةيلمعل ماعلا مهروصت هيلع ينب ءاّساسأ تاقالعلا

 تاللوقملا نم -اهرهاظ يف -تناك نإو "عرفلاو لصألا" ةيئانثف .””اهرصانعو

 .اهماظنو ةغللا يف لمأتلا نم -ةقيقحلا يف -ةقلطنم اهنأ الإ «ةيرظنلا

 نظي اى .ةرصبلا يف يوحنلا ركفلا ةمس نكت مل "لصألا" ةركف نأ -ه

 نيب فالخ كانه ناك نإو «ةماع يوحنلا ركفلا ةمس تناك لب «نيثحابلا ضعب

 ريخ دمحم روتكدلا لوقي ."عورفلا"و "ل وصألا" ضعب ديدحت يف همالعأ

 مهلثم نولصفي مهف «ةرصبلا ةاحنك لوصألاب مامتها ةفوكلا ةاحنلو" :يناولحلا

 صتخا اهيف الإ لمعي ال فرحلا نأ نودجيو «لاعفألا لماوعو ءامسألا لماوع نيب

 «لاعفألا لماوع نم اهنأل ؛ءاسألا يف ةففخملا (نأ) لمعت نأ اوعنم كلذلو ؛هب

 اهلثم .صتخم ريغ فرح اهنأل ؛ربخلا يف بصنلا ةيزاجحلا (ام) لمعت نأ اوعنمو

 .لوصألا ماكحأ نوعاريو فطعلا فرحو «ماهفتسالا فرح لثم كلذ يف

 هنوقبطيو «ةيبرعلا يف يوغل لصأب نوكسمتيو مهتارظانمو مهلاوقأ يف اهنوقبطيو

 ربخلا ميدقت نوعنمي انه نمو ؛ركذلا لبق رامضإلا زوجي ال :وهو ءعضوم ربغ يف

 يف يناثلا لعفلا لمعي نأ نوعنمي !مك .هركذ لبق أدتبملا رمضي الثل ؛أدتبملا ىلع
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 ةيانع نييرصبلا دنع انيأر امكو .يوحنلا لصألا اذه اضيأ لتخي الئل ؛عزانتلا

 يف (َّنِإ) لمعت نأ نوعنمي مهف ؛نييفوكلا دنع -كلذك -ىرن .عرفلاو لصألاب
 فعضأ يهف هيلع اًعرف تناك اذإو .هيلع عرف يهف لعفلا تهبشأ اهأل ؛ريخلا

 «ربخلا يف لمععي الأ يغبنيف ؛لوصألا نم فعضأ نوكي -اًدبأ -عرفلا نأل ؛هنم

 كلذ ىدأل هلمع هانلمعأ ول انأل .ءلوصألا نع عورفلا طح ين سايقملا ىلع اًيرج

 ,"...زوجي ال كلذو ءايهنيب ةيوستلا ىلإ

 ثحابلا عيطتسي ثيحب ةقلطم نكت مل يوحنلا ركفلا يف ةلوقملا هذه نأ -و

 ةديقم تناك لب .مراكملا وبأ روتكدلا ىئري اك ءءاشي اهب ءاشي ام قحلي نأ

 قئارط ىلع فوقولاو .مهمالك ءارقتسا نم ةطبنتسم لوصأب ةطاحمو «طباوضب
 يف اهرهاظم لوانت دنع ءاهنم ريثك نع ثيدحلا مدقت دقو .مهتغل يف برعلا

 مكحت يتلا طباوضلا نع ثيدحلا يف رثكأ ةروصب اذه رهظيو .يوحنلا سردلا

 :يلي ام هثيدح اذهو . يوحنلا ركفلا.يف ةماع ةروصب "عرفلا"و "لصألا"

 ان دن ريد

 امم اًقالطنا .يوحنلا سردلا يف (عرفلاو لصألا) نيب ةقالعلا تطبض :اًيناث

 ءامهنم لك ةيصوصخو ةجرد حضوت ةمظنم طباوضو دعاوق نم ةاحنلا هدرج

 :طباوضلا هذه نم

 0 لت



 ."”""ليلد ىلإ رقتفي عرفلا مكح ىلإ لصألا نع لاقتنالا نأ" 5

 فرصي الف ءيشلاب هبش امو .ءلوصألا تاجرد نع ةطحنم اًدبأ عورفلا نأ ©

 ش .”هتوق ىوقي الو هفيرصت

 .”هريغب هبشم وه ام ىوقأ هسفن يف لصأ وه مف *

 ."عورفلل سيل ام فرصتلا نم لوصأللو *

 .”هلصأ نم اًفرصت عسوأ عرفلا نوكيال *

 .”اهيف عاستالاو ماكحألا يف نكمتلا نم عورفلل سيل ام لوصأللو *

 نع رصقيو ءاهب فقوتي اهفعضل عورفلاو اهيف فرصتي اهتوقل لوصألاف

 ."لصألا ين يذلا عاستالا عرفلا يف عستي الفاهوصأل ةوقلا هغوست ام ضعب

 هنإف «لمعلا يف اعرف ناك اف "لمعلا باب" يف اًحضاو لصألا اذه رهظيو

 عورفلا" نأل ؛لوصألا فرصت ريخأتلاو ميدقتلا نم هتالومعم يف فرصتي ال

 )١( .بابللا ١/  50٠١؛ةرصبتلاو . ؛4ا/ /7 «لوصألا :رظنيو ١/ 49.

 فاصنإلاو 757 ص .دصتقملاو ١/ 5١9« ؛بابللا :رظنيو ىلال /5 و١1 ١/ «لصفملا حرش (0)

 1 :190 ٠ص .ةيبرعلا رارسأو «١5ةهص

 7١9. ص ءوحنلا للع (5)

 .الا /؟ «بابللا(4)

 .184 ءالاص «لجترملا (©)

 ١ - 19٠. ؟رف ص ءعبتملاو 505 ص هوحنلا للع (5)

 ) )7.«صئاصخلا 7/ /25١10.

 مرو



 لصألا نيب ةيوست اهيلع مدقت اميف اهامعإف .ءلوصألا تاجرد نع ةطحنم اًدبأ

 يف مهعاستا اهتاوخأو (نإ) ين اوعستي مل" مهنإف كلذلو'”"زوجي ال كلذو .عرفلاو

 يف مهعاستا لاعفألا اهب ىمسملا ءامسألا ين الو فورظلا ين اوعستي ملو ءلعفلا

 .”"نيلعافلا ءامسأ يف مهعاستا نيلعافلا ءامسأب ةهبشملا تافصلا ين الو .لعفلا

 الف (سيل) ىلع لمعلا ين عرف (ام) نأ ملعا" :رهاقلا دبع مامإلا لوقي

 ربخلا ميدقت عم لمعتف ديز اقلطنم سيل :لوقت نأ زوجي ال ءاهفرصت فرصتت

 سيلو .لصألا ةوق ىوقي ال عرفلا ذإ ؛ديز اًقلطنم سيل :لوقت امك .مسالا ىلع
 (فرصني ال ام) باب نأ ىرت الأ ءيش لك يف هارجم يرجأ ءيبثلا هبشأ اذإ ءيشلا

 لوصألا عم عورفلا يرجت اذه ىلعو ءلاوحألا ضعب ين لعفلا ىرجن يرجأ اهنإ
 . '"'داقنملا سايقلا وهو .بلاغلا يف

 دق برعلا" نأ :ىنعمب لصألا ىلإ عوجرلا دعب عرفلا مكح ىقبي دق هنأ »

 بسكتف ءام ضرغل اًرييغت اهيف ثدحت مث ؛ةملك وأ ءمالكلا نم ةلمج لمعتست

 هلمعتستف .هتريغ يذلا لصألا ىلإ ىرخأ ةرم دوعت مث ءائيعم (ًمكح رييغتلا اذهب

 )١( ص رظني 40.

 ) )1؛لصفملا حرش ١/ /١١0.

 )"( قجحلا ١/ 75٠١.
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 لوق هدهاوش نمو .”"رييغتلا كلذ ببسب ثدح يذلا مكحلا كلذ ءاقب عم

 .ةماهيلا لهأ تعمتجا :هب قثوي نمم لوقي نم برعلا نم انعمسو" :هيوبيس
 نوكي ام ىلع نوكي ظفللا كرتف «ةمايلل ظفللا يف هلعج ذإ ؛ظفللا يف لعفلا ثنأف

 مث ؛ريكذتلاب «ةماهيلا لهأ عمتجا :برعلا مالك لصأف .”"'مالكلا ةعس يف هيلع

 .ةماهيلا تعمتجا :عرفلا ريصيف .«(لهأ) فاضملا نوفذحيف ءنوعستي مهنإ

 ىلإ ىرخأ ةرم نوعجري مث «ثينأتلا ىلإ ريكذتلا نم لعفلا كلذ لجأل نوريغيف

 ؛ثينأتلا وهو «عرفلا مكح ءاقب عم «ةماهيلا لهأ تعمتجا :نولوقيف لصألا

 ."'مالكلا ةعس يف هيلع نوكي ام ىلع نوكي ظفللا كرتف" :همالك ىنعم اذهو

 ءاتلاب موتخملا درفملا ملعلا ىدانملا ءانب نم ركذ ام -اًضيأ -هنم لعجي نأ نكميو

 برعلا نم اًسان نأ ملعاو'"' :هيوبيس لوقي لبقأ ةملس اي :مهوق يف ,حتفلا ىلع

 .5؟"'لبقأ ةملساي :لوقي «تبثي نم ضعبو «لبقأ ٌةملساي :نولوقيف ءءاهلا نوتبثي

 مهنأب -ليلخلا نع القان -هيوبيس هللع دقف .حتفلا امأ ءلصألا وه مضلاف

 :ميخرتلا ىلع :يأ -اًحوتفم مسالا رخآ ناكل .ءاهلاب اوئيجي ملول مهغأ اوملع دق"

 «باهولا دبع نيدلا ءاهب .د .(وحنلا لوصأ يف ثحب)لصألا ىلإ عوجرلا دعب عرفلا مكح ءاقبإ (1)

 .151ص ه471١ ةنس 7ع جم ؛ةيوغللا تاساردلا ةلحم

 ه١ «باتكلا (؟)

 .751/7 «قباسلا (*)

 ملموسا



 نأ لبق اهيلع ناك يتلا هلاح ىلع مسالا اوكرت ءاهلا اوقحلأ الف -عرفلا وه يذلا

 :ةغبانلا لاقو - لصألا ىلإ عوجرلا دعب عرفلا مكح اوقبأ :يأ -ءاهلا اوقحلي

 "بكاوكلا ءيطب هيساقأ ليلو .بصان ًةميمأ اي مه ينيلك

 .ميخرتلا ىلع احتف مث مضلا :(ٌةميمأ) ايو .(ًةملساي) يف لصألا نوكيف

 مكحل ءاقبإ ؛رخآلا حتف ءاقب عم ءءاهلا داعت مث .عرفلا وه اذهو .ءاملا فذحب

 مسالا اوكرت ءءاهلا اوقحلأ |ملف" :هلوق ىنعم اذهو «لصألا ىلإ عوجرلا دعب عرفلا

 .”"ءاهلا اوقحلي نأ لبق اهيلع ناك يتلا هلاح ىلع

 تايبأ حرش :يف رظنيو ءدالص «ةغبانلا ناويد يف وهو «ليوطلا نم تيبلاو "الا «قباسلا )١(

 يف للحلاو ** «يرجشلا نبا يلامأو ٠١« 7و لال /* ءلصفملا حرشو «. 1 (ةيوبيس

 41/7 ؛عماوللا رردلاو 776١/7 «ةنازخللاو ؛7 4 ١ص .لمجلا تايبأ حرش

 حجريو ...اهلبق ام ةحتفل اًعابتإ ءاتلا ةحتف نوكت نأ يدنع اذه نم لهسأو'' :كلام نبا لاق )7١(

 ىلإ حتفلا بسنف .ةملساي :لوقب ءتبثب نم ضعبو :هلوق «هيوبيس هربتعا ام ىلع رابتعالا اذه

 .فدحي نم ىلإ اًبوسنم ناكل ؛ءاتلا فذح ريدقت نم ىعدا ام ىلع حتفلا ناك ولو ؛«تبثي نم ضعب

 دارم سيل هنأب درو 678/7 .ليهستلا حرش ."نيعتم هب فارتعالاو نيب اذهو .تبثي نم ىلإ ال

 هللاو-هدارم لب ؛هيلع هدروأ ام حصي ىتح .ميخرت مهدنع سيل ءاهلا نوتبثي نيذلا نأ هيوبيس

 ره يذلا ءءاحلا فذحب عرفلا ىلع مهمالك نرنبي ..ءاهلا عم حتفلا نوتبثي نيذلا نأ -ملعأ

 يذلا عرفلا مكح ءاقب عم ؛ميخرتلا نع اًعوجر ؛ءاملا تابثإب ءلصألا ىلإ نودوعي مث ميخرتلا

 لهأ تعمتجا)دهاشلا اذه ظن هنأ ليلدب ؛ةماهيلا لهأ تعمتجا :مهوق ريظن وهف .حتفلا وه

 ىلع ءاحلا كرتف .ميخرتلاب ةحلط وعدي ام رثكأ نأل ؛لبقأ ةحلط اي :اذه يف هلثمو'' :هلوقب (ةماهيلا

 ١*2 «باتكلا ء''اطاح

 هاش



 بجي لب .هلاوحأ لك ين لصألا ىرجم عرفلا يرجي نأ مهمالك يف عنتمي ©
 يف برضيو بهذي ىلع عرف بهاذو براض" :رهاقلادبع مامإلا لوقي ؛قرفلا

 لعافلا مسا يرجأ اذإف فرصتلا يف هارجم رجي مل اًعرف ناك اذإو ءريمضلا نمضت

 .لصألاو عرفلا نيب قرفيل ؛سبل لصحي مل نإو ,ريمضلا زربأ هل وه نم ريغ ىلع
 مهعانتما نم انركذ امل لعفلا يف كلذ بجي الو «ةتبلأ يه هتبراض ديز دنه :لاقيف

 ."'هفرعاف لصألا ىرجم عرفلا يرجي نأ
 اذإف ءرخآ لصأب مرخني دق اذه نكل ." لصألا ىلع عرفلا حيجرت زوجي ال ٠

 صتخت دق عورفلا نإف ءلصألا يف سيل اب صتخي ال عرفلا نأ مهوصأ نم ناك

 ؛ةروسكملا عرف يهف «ةحوتنملا َّنأك اهيف ةنزمل لوصألا يف تسيل ماكحأب اًنايحأ

 لاق ؛اًبلاغ لمهت اهنإف «,ةروسكملا فالخب ءاهولمعأ تففخ اذإ كلذ عمو

 .لصألا ىلع عرفلا ةيزم مزلي الثل ؛سكعلا وأ «ةيوستلا قئاللا ناكو" :نابصلا

 ” "لصألا ين دجوي ال هيف ىنعمل لصألا ىلع زيمي عرفلا نأ :باوجلا لصاحو

 هيرجتو .لصأ ىلع ةرات هيرجتف ءنالصأ دحاولا ءىشلا بذاجتي دق" هنأ »

 نأ) لصألاف «نيتيفانلا (نإ)و (ام) لمع :كلذ لاثمو .”"رخآ لصأ ىلع ىرخأ

 .؟ الص ءبدصتقملا )١(

 محا ص ؛كلام نبال ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (؟)

 ١/ 541١ «ينومشألا ىلع نابصلا ةيشاح (")

 87” ص .سايلإ ىنم د ءوحنلا يف سايقلا (4)



 ةغل يف المعت مل لصألا اذه ىلع ءانبو .” (هيف لمعي مل ءيشلا صخي مل ام ءيشلا

 .ايكارتسالا وع

 وأ ءهانعم يف ههبشأ ام مكح ءىبشلا نوطعي دق مهنأ :مهوصأ نم ناك امل نكلو

 يف (سيل)ب لصألا اذه ىلع (ام) زاجحلا لهأ ىحلأ .” اعم امهيف وأ هظفل يف

 ةهج نم هبشو :يفنلا ةهج نم هبش (سيل)ب ناهبش اهب عمتجا ذإ ؛لمعلا

 . اولمعأ -ةيلاعلا لهأ مه - زاجحلا نم ةفئاط نأ امك ”٠ ربخلاو أدتبملا ىلع لوخدلا

 .©هبشلا اذه (سيل) لمع اضيأ (نإ)

 "”.سبللا نمأو عنام عنم اذإ الإ لصألا هيضتقي ام نكمملا نع لدعي ال .

 ."هلصأ ريغ ىلإ ءىشلا در زوجيال ٠

 55 ىلإ اهجايتحال اهنأل ؛عورفلا فيفختب ةيراج مهتداع ©

 ." اهيلع اهينبت اهظافلأ اوففخف .يونعم

 )١( ال ص .يرفكلل تايلكلا ٠١.

 .1 46 /7 .ينغملا (0)

 ١/ 1١8. ءلصفملا حرشو 7577/7 .بضتقملاو ء.177 ١/ ؛ءصئاصنخلا :رظني (")

 7١0١. /١ءحيرصتلا (؟)

 ند «كلام نبال ليهستلا حرش (5)

 5 /7 ؛ةيفاشلا حرش (5)

 .255 791 ص .فاصنإلا (7)

 مس



 دق -ميدقلا يوحنلا ركفلل هدقن يف -ثيدحلا يناسللا ركفلا نأ :ةصالخلاو

 يهو .هتيمهأ نطفي ملو .يوحنلا ركفلا يف "عرفلا"و "لصألا" ةركف مهف ءاسأ
 ةردقلاو ءريكفتلا ةوق يتأت نيح ,يوحنلا جهنملا هغلب ام ىقرأ -يرظن يف -لثمت

 .اهبعشت نم مغرلاب لئاسملا طبض ىلع

 -يوحنلا سردلا يف -فرع ام "عرفلا"و "لصألا" ةركفب طبتري اممو ءاذه

 قيفوتلا يف يوحنلا ركفلا هنم قلطنا امهم اًساسأ دعي يذلا (ريدقتلاو ليوأتلا)ب

 مظتنت يتلا لوصألاو رهاظلا بيكرتلا نيب ةقالعلل اًطبض «قيبطتلاو ةيرظنلا نيب
 نع ءيش لك -(ًتاد -انيطعت ال بيكرتلا وأ ةلمجلا ةينب" نأل ؛مهدنع هتينب

 :ٍلي ام هثيدح اذهو "”"ةيوحنلا ةقالعلا

 ءيبرعلا ناسللا جم «بويأ نمحرلا دبع .د ؛«برعلا دنع يوغللا ليلحتلل ةيساسألا تاموهفملا )١(

 .1ةص ا لج ءااجم «برغملا

 ملا



 ىوحنلا ليوأتلا

 وحنلا نع جورخلاوحن

 :فيرعت
 هتبقاع نايبو .ءىشلا لآم ريسفت :لوح يوغللا اهلصأ يف ليوأتلا ةملك رودت

 ” "هرسفو هردقو هربد :هلوأتو ءاليوأت مالكلا َلّوأ" :ةغللا يفف ءاهيلإ ريصي يتلا

 بابلا اذه نمو" سراف نبا لاق ريصملاو ةنقاعلا وهو «لآملا نم ةملكلا قاقتشاو

 لإ َنورُظنَي لَه" :ىلاعت هلوق كلذو هيلإ لوؤي امو هتبقاع وهو .مالكلا ليوأت

 "" :ىشعألا لاقو ""ميهروشنو مهثعب تقو يف هيلإ لوؤب ام :لوقي“ "وأ

 يعطل باكل يقر لزاك يتخلل[ :كداعابتا لغ

 يف اًريغض ناك اهبخ نأ :يأ هعجرمو هريسفت يأ اهّبُح ٌلّوَأَت :ةديبع وبآ لاق

 َّبِشَي لزي مل ريغصلا بْفَّسلا اذهك اًيدَق راصف بَحْضَأ ىتح تبني ْلَرَي ملف هبلق
 و

 .“ هبحصي نبا هل راصو همأ لثم اًريبك راص ىتح

 .(ةزمهلا لصف ماللا باب لوأ) : ةدام .طيحملا سوماقلا )١(

 .07' :ةيآ .فارعألا :ةروس ( 5)

 ١/ ١117. :ةغللا سيياقم مجعم ()

 .84ضص :ىشعألا ناويد يف تيبلا ( ؟)

 .(لوأ)ةدام .نأسللا ( 5)
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 -مهدنع -ليوأتلا موهفمل اًميقد اًقيرعت دجن داكن الف نييوحنلا مالك يف امأ

 نع اًرشابم اًدادتما دتمي همادختسا دجي يوحنلا سردلا يف لمأتملا ناك نإو

 وأ ىنعملا رهاظل بيكرتلا وأ .ظفللا ةفلاخم دنع هيلإ نوؤجلي مهف يوغللا هلولدم

 اذإ" هنومدختسي مهف ”"ليلدل رهاظلا ٍفالخ ىلع لمحيف" يوحنلا لصألا

 هقحتسي يذلا عضوملا يف عقو اذإ امأف .هقحتسي يذلا عضوملا نع ءيشلاب لدع

 "كلذ ريغ هب ةينلا نإ :لاقي نأ لاحمف

 يذلا لصألاو ةقوطنملا ةروصلا نيب ةمئاوملا" : ليوأتلا ةفيظو نأ اذه ىنعمو

 اهتضتقا رومأ هذهو ةيساسألا ةينبلاو ةقوطنملا ةلمدلا ءانب نيب :لق وأ ءهيلإ يمتنت

 اهودر دقو ؛قوطنملا مالكلا يف اهترثك برعلا ةاحنلا ظحال دقو «ةيوحنلا ةعنصلا

 ىرأ ام ردقب ءاّيوحن اًبهذم ليوأتلا يف ىرأ ال ىنعملا اذهبو ”"لصألا ىلإ ةلوهسب

 .هعم لماعتلاو صنلا ةءارق يف اًسهنم هيف

 )١ ( ةص «حارشنالا رشن ضيف ١ ١٠١.

 .ال١ص :فاصنإلا( )

 .7 ١ الص ؛ةيبرعلا ةلمجلا ءانب ( )

 نأ الإ 'جيرختلا "و "ليلعتلا" :امه ؛نيرخآ نيحلطصمب "ليوأتلا '' حلطصم طبتري دق (4)

 .هرهاظ ريغ ىلع ءىشلا لمح -مدقت امك -ليوأتلاف «تاحلطصملا هذه نيب اقيقد اقرف كانه

 نم عسوأ وهف ءال مأ ؛هرهاظ ريغ ىلع ءيشلا لمحت ءاوس ؛يوحنلا ماظنلا ريسفت :ليلعتلاو

 هجو ىلع -ةحاصفلاب هيلع مكحي امم -دهاوشلا نم ردن ام ليلحت وهف :جيرختلا امأ «ليوأتلا

 بض رحج اذه" :مهجيرخت يف اك ءال مأ ؛ليوأتلا قيرط نع -اضيأ - ناك ءاوس .لوبقم

 لن



 نع هلأس يذلا قاحسإ يأ نب هللادبعل قدزرفلا لوق يف اًحضاو اذه رهظيو

 :هلوق يف (فلجم ) عفر

 .”ُفلحم وأ اًيحْسُم الإ ٍلاملا نم ْعَدَي مل َناوُرَم َنبا اي ٍنامَّر ضعو

 كؤوسي اهب :لاقف ؟ (فلجم وأ) تعفر مب" :قدزرفلل قاحسإ يبأ نبا لاق ذإ

 .” "اولوأتت نأ مكيلعو .لوقن نأ انيلع كؤونيو

 "ةيرظنلا" طباوض نم مهم اًطباض دعي -موهفملا اذهب -ليوأتلاو

 لهسي نيناوق يف ةغللا طبض ىلإ ىعست يتلا .يوحنلا ركفلا يف
 نم ةاحنلا هلصأ ام ىلع ظفاحي ذإ ؛اهيلع داتعالاو ءاهطاقتلا

 هيف ضرعت يذلا يوغللا عقاولاو «ةيحان نم ةغلل ةيرظن "لوصأ"

 ةهج نم يوغللا لامعتسالا اهحيبي "عورف" ضراوع لوصألا هذه
 يف ةيناسللا ةرهاظلا تاتش عمج نم يوحنلا نكمتي ىتح ؛ةيناث

 ةيكرح ىلإ ماظنلا نوكس نم ةغللا جرخت امدنع" ةدحاو ةيرظن

 ماع ليلعتلاو .جيرختلاو ليلعتلا نم لكل ةليسو نونكي دق --نذإ -ليوأتلاف راوجلا ىلع "برخ
 نم ردن اب صاخ ؛جيرختلاو .جرخ امو هلصأ ىلع ءاجام .هريغو رهاظلل يوحنلا ركفلا لك يف

 ؛لطج ىفطصم .د ءيوحنلا ليوأتلا موهفم :رظني.لوبقم هجو ىلع جرختف ؛ةحيصفلا دهاوشلا
 ,38- الص .19498 ةنس "5ع بلح ةعماج ثوحب جم .مساجلا دومحتو

 )١ ( ةص .هجيرخت مدقت ١ 4.

 4١. ةص تيبلا مدقت دقو ١40. / 5 :ةنازخلا :يف ةصقلا ( *)
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 هب ريعيو ءدصاقم هب قلعتو «قايسب طبتري اًددح حبصتف «لوقلا

 نم هيف عضي امب ءيراق وأ .عماس دنع اهققحي تاياغ نع ملكتم

 .”"بيلاسألا نم غوصي امو لئاسولا

 غوسيو .لامتحالا اهيف حصي نأ ةغللا هذه قح نم ناك" مث نمو

 :5"ليوأتلا

 .هال- هةاض 19497 ةنس ؛7 ؟ع «ةفاقثلل ةيبرعلا ةلجملا .دومص يدامح .د «ثارتلا ةءارقو دقنلا )١(

 .,/77/7 .ىشكرزلل ءناهربلا )١(

 تمم



 ىوحنلا سردلا ىف ليوأتلا فئاظو
 :ةثالث رومأل "ليوأتلا" ىلإ يوحنلا ركفلا أجل دقو ءاذه

 .مهتسيقأل اًملاخم -جاجتحالا روصع يف -برعلا مالك نم ءاجام ةجلاعم :اّلوأ *

 ءاج اذإف .برعلا مالك نم عئاشلا ريثكلا ىلع ةينبم ةعانصلا هذه نأ مدقت دقف

 هيلإ هدر -اًنايحأ نييفوكلاو ءاّبلاغ نييرصبلا نم -ةاحنلا لواح هفلاخي ام مهنع

 الو .ةرضم ريغ ةيبارعإلا دعاوقلل رهاظلا يف بيكارتلا ةفلاخم" ذإ ؛ليوأتلاب

 ىلع ردقُي ال يذلا زجعملا ىلاعت هللا مالك ين هدورول ؛حيصفلا مالكلا يف ةحداق

 اهرهاظ .برعلا مالك ين .ةجح دهاوشو .تايبأ تدروو .هلثم ةروسب نايتإلا

 اهجيرختو .ءاهليوأت ىلإ ةاحنلا جاتحاف ءفلاختت تاياور اهيفو .دعاوقلا فلاخي

 ؟"...ةيناسللا مولعلا سرام نمع ىفخي ال !ىك «ةروهشملا ةلمعتسملا دعاوقلا ىلع

 -ريبعتلا حص نإ -وأ ؛جورخلاو نيابتلا كلذ باعيتسا :هب داري -انه -ليوأتلاف

 ةقلاخملا ةرهاظلا تايئزج درب .لامعتسالاو ةدعاقلا نيب يرهاظلا عارصلا

 .مهسيياقم درط ىلع اًريثك كلذ مهئاعأ دقو ءاهيلإ هب عجرت هجو ىلإ دعاوقلل

 :كلذ يف مهطباض ناك دقو

 .ةامكص ؛حارشنالا رشن ضيف(“ )
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 مالك ءارقتسا نم طبنتسملا ماغلا نوناقلا وهو -حيحصلا سايقلا دري ال" ©

 00 .”"'ليوأتلا لبقي عامسب -برعلا

 يأ -كلذ نم درو ام در بجي اذهلو ؛عمسي ام درجمب ضقنت ال لوصألا" »

 .”"'ليوأتلاب ل وصألل -اهفالخ مهوأام

 يتلا ةياغلل اقفو "ةرورضلا" وأ "ذوذشلا"ب هلع مكح هدر نكمي ىل اذإف

 .اهنايب مدقت دق طباوضل اعوضجو «ةغللا هذه ديعقتلا اهلجأ نم اومار

 ركفلا يف هتينب مظننت يتلا لوصألاو «مالكلا رهاظ نيب ةقالعلا طبض :اًيناث »

 هلوصأب "يوحنلا ماظنلا" وأ "عرفلا"و "لصألا" ةيئانثل اقفو «يوحنلا

 ,لوصألا هذه نع جورخلا حيبي يذلا '"'يوغللا ثدحلا"و «ةمراصلا هطباوضو

 .ةنيعم تاقايس يف ,ىلصألا يوغللا ماظنلا يف فرصتلاب

 ةغللا ىرت .ةصاخ ةيوغل ةيؤر نع نوردصي -ليوأتلا نم نوللا اذه يف -ةاحنلاو

 ىتح «هليوأت بجي لامعتسالا يف اذه نع جورخ يأو ءرهاوظلا ةيقطنم «ءانبلا ةلماك

 رثكأ برعلا مالك يف جذانن نم اًقالطنا «ةاحنلا اهدرج يتلا «لثملا ةيرظنلا ةينبلا رهظت

 ."ةدعاقلا لصأ"و ."عضولا لصأ "ب فرع اهيف «ةلاصأ دكآو ءاماظتنا

 بِيكارتلاو تادرفملا ةينبل ةدرجم الوصأ اوعضو دق ةاحنلا نأ مدقت دقف

 ليوأتلا ىيضتقي ةينبلا هذه نع جورخ يأو ءدعاوق نم اهمكحي امو ةيدانسإلا

 ./89و ,574 ص ؛عيبرلا بأ نبال «طيسبلا )١(

 .5ا/ص ؛حارشنالا رشن ىفيف (1)

- 



 يف عضولا لصأ" مأ "تادرفملا يف عضولا لصأ" ءاوس '' (لصألا ىلإ درلا)

 يف عئاش لصألا" نع جورخلاب عسوتلا نأ ةجيتن "ةدعاقلا لصأ" مأ "بيكارتلا

 .""برعلا مالك

 يتلا لوصألا نم لصأ ىلإ ةراشإ يف - ينج نبا -ةقدب -هرعشتسا ام وهو

 برعلا مالك" :هلوقب -هلك ينايبلا ركفلا نكي مل نإ ءيوحنلا ركفلا اهيلع ينب
 .5"هينثتو هتفلت هيف ام بذعأو .تاهجلاو دصاقملا فيطلو .تافارحنالا ريثك

 ليلحتلاب يبرعلا نايبلا لوانت نم لكو لب -يوحنلا ركفلا يف خسر مث نمو

 -خلإ...نييلوصألاو .ءاهقفلاو ءنيرسفملاو ,نييغالبلا دنع اًرراب هارن امم .ريسفتلاو

 ؛ةرهاظلا ريسفت هئوض يف متي ءرخآ يلاثم بيكرت نمكي رهاظلا بيكرتلا ءارو نأ

 اذهو ءاهنودب اًرهاظ ىنعملا ناك نإو ىتح ءاهلاهتكاو مهوصأ ةقد هلالخخ نم اوريل

 اهغوس «ةياغ ال ةليسو" -انه -ليوأتلاف «ةيملع ةيرظن يأ ءانب هيضتقي ام

 ةنيابملا ةيوغللا تالامعتسالا ةحصلو .ءاهتقاثوو مهوصأ ةحصل ةاحنلا نانئمطا

 .”"اًهِجو ةنيابملا هذبي تدارأ برعلا نأل ؛مهوصأل

 .اهدعب امو 0١ص .ناسح مامت .د .لوصألا :رظني )١(

 .5 ةص :عسوتلا :ةلاسر ءاشاب اك نبا لئاسر (5)

 .4577 «بستحمل حملا (7)

 .١؟؟ص ءعرفلاو لصألا ةيرظن (5)

 - فض



 :هلوقب ءفذحلا نع هثيدح ضرعم يف ءاذه ىلإ -ةقدب -يشكرزلا مملأ دقو

 ردقي امنإو هيلع فقوتم ريغ ىنعملا ناك نإو «ريدقتلا وحنلا ةعانص بجوت دق"

 يف وأ انه -مهريدقتو اًموهفم ىنعملا ناك نإو ءاهقح دعاوقلا يطعيل ؛يوحنلا

 وهو "”"ىنعملا ثيح نم ال ءالاثم ظفللا ثيح نم بيكرتلا ةروص اوريل -هريغ
 جاتِع"و ""لوقلا مامت"و ”"مالكلا لادتعا" حلطصمب يوحنلا ركفلا هنع ربع ام

 دعاست يتلا ةمهملا تاحلطصملا نم" يهو "هطابرو هلصأ :يأ "هقاحو مالكلا

 (ةغللا ىلإ ةاحنلا ةرظن اهيلع ينبنت يتلا ةيفرعملا سسألا فاشكتسا ىلع

 تناك نإو «ىلثملا هتروص ىلإ هدر نم دبال ءاثوحلم اًضقان اهنم زجنملا مهرابتعاو

 ةينبلا وأ ءعرفلاو لصألا -نيتينبلا نيتاه نيب ىدبتي ام لالخ نمو ”"اًيرظن اطمن
 ناك ام ةلالدلل هوجو حضتت -ثيدحلا ةغللا ملع ربعي (ى -ةقيمعلاو ةيحطسلا

 .لبق نم اهيلع فوقولا نكمي

 يف ىنعملا حضتي ال اًنايحأف «ىنعملا ةجاحل لْيوأتلا ىلإ يوحنلا أجلي دق :اًلاث ©

 يدؤي دق .طقف هرهاظ ىلع مالكلا ريسفت" ذإ ؛ليوأتلا هوجو نم هجوب الإ صنلا

 )١( ؛ناهربلا ”7/7 1١١.

 .0اص ءيجاجزلا لمج (7)

 .38و14 / وا ؟7والا" ١/ «ةديبع يبأل .نآرقلا زاجم (*)

 .(ج «ن ؛ع)ةدام ءيرشحزلل ,ةغالبلا ساسأ (5)

 . الص ءدومص يدامح 5 «برعلا دنع يغالبلا ريكفتلا هر

 تا



 اذه سيلو «ةرورض ريدقتلا ىلإ ءوجللا حبصي كلذبو .هتدافإ مدعو .هداسف ىلإ

 دري يتلا ةيساسألا مالكلا ةينبل مهف هنكلو .صرختلا وأ لايخلا نم اًيرض ريدقتلا

 ." "قوطنملا ريبعتلا اهيلإ

 اًريثك ينآرقلا صنلا ىنعمف ؛هنم ةريثك تايآ يف ليزنتلا يف عيشت ةلأسم يهو

 ريسفت نم وأ ءصنلا يف ىرخأ عضاوم نم :ساسأ ىلع هجراخ نم هيلإ لصوتي ام
 صنلا لمح اهيف حصي ال يدقع وأ ؛يعرش رابتعال وأ ءلوزن ةبسانم وآ .روثآم

 اًقفو متي مل وأ ءاهنم ريثك يف ىنعملا دسفل هيلع لمح ول ذإ ؛هرهاظ ىلع ٍنآرقلا

 .هل قيس يذلا مالكلا مظن ةاعارم رسفملا طحم نكيل" :كلذ يف نيرسفملا طباضل

 صنلا يف -بيكرتلا نم داري ال دق ذإ ”"يوغللا عضولا لصأ فلاخ نإو

 بسانم دصقم ىلع لوؤي لب «ةيدصقم ةيقايس بابسأل ؛ةرابعلا رهاظ -ينآرقلا

 .هب ظفلتلاب ةطيحملا فورظلل

 ني َوَأ اح الإ هلآ هَمِلَكُي نأ ٍرَكَبِل ناك امَو * ) :ىلاعت هلوق :-اًلثم-كلذ نم

 ذإ "4 2 ٌديكَح عع ءُهنِإ [ءآَضَياَم مناي َحوُيَف ًالوُسَر َلِسْرُيْوَأ بات يآَرَو

 فئمعلا اهيلع لد ؛ةفوذحم (ْنأ)ب ةميركلا ةيآلا يف "لسري" بصن ةاحنلا لوأت

 ريدقت ىلع ردصملا ىنعم يف "َلِسْرُي" فوطعملا لعفلا راصف "اًيْحَو" ردصملا ىلع

 .5 ١ص ؛ةيبرعلا ةلمجلا ءانب (9)

 .185/7 ؛ىطويسلل .ناقتإلا (؟)

 0١. :ةيآ «ىروشلا :ةروس (؟١

 ت4



 نم عامس وأ .يحوب الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك ام :ىنعملاو ؛(ْنَأ) كبسلا فرح
 لعفلا فطع عنمل ؛ريدقت نود هيلع فطعلا زجي لو لوسر لاسرإ وأ ءباجح ءارو

 :ىنعملا ريصي ذإ ؛ىنعم هداسفل "'َُمّلَكُي نأ" ىلع هفطع حصيالو «دماجلا مسالا ىلع

 وهو ؛مهيلإ لسرملا يفنو ةلاسرلا يفن هنم مزليف ءالوسر هللا لسري نأ رشبل ناك ام
 :هيوبيس لوقي «ىنعملاو ظفللا حصيل ؛ريدقتلا مزلف .هعوقول حيحص ريغ

 نير اًيَحَو الإ هنآ هَمِلَكُي نأِرََبِل َناَكاَمَو *) :قق هلوق نع ليلخلا تلأسو "

 :4 (2 ٌميِكَح نع نإ ُماَسَي اَم -ِهنْذِِب َحوُيف ًالوُسَر َلِسَرُي وأ بات يآَرَو
 ةملكلا هذه تناك ولو اهلبق يتلا هذه ىوس "نأ" ىلع لومحم بصنلا َّنأ معزف

 ءارو نم وأ اًيحو الإ" :لاق ال هنكلو .هجو مالكلل نكي مل هذه "نأ" ىلع

 الإ ىلع يرجي ال اًلعف لسري وأ ناكو ؛يحوي نأ الإ ىنعم يف ناك "باجح

 اًيحو الإ :لاق ول هنأل ؛لسري وأ يحوي نأ الإ :لاق هنأك .ءذه نأ ىلع يرجأف

 ل ذإ نأ ىلع هولمحف ءلاسرإلا ةلزنمب لسري نأ ناكو ءاّنسح ناك لسري نأ ّالإو

 "سري نآو أ اًيحو الإ: لاقاهتاكف :لسرب الإ وأ :اولوقي نأ نع

 ضرعتلا دنع ةينآرقلا ةرابعلا رهاظ ءارو مهرظن نودمي ةاحنلا لعج ام اذهو

 وهو -مهداهتجا بسح -دارملا ىنعملا حاضيإ متي ىتح ؛ليلحتلاو مهفلاب اه

 ميكحلا ركذلا تايآ مهلوانت يف نيرسفملاو ةاحنلا عيمج هكلس يذلا سيئرلا طخلا

 . 89/7 «باتكلا (")
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 < ايواتلا هلبكع انءقفو كدعلاولا نيكرتلا .نوثلفت اوناك (ةيدح "ةياكو

 هزوجت ام " اهكاردإ نع تامجعملا زجعت تالالد نم قلغتسا ام كلذب نوحتعيف

 .ىرخأ ةهج نم ؛ةيعرشلا دصاقملاو ىانتي الو .ةهج نم ةيوحنلا ةدعاقلا

 نم هب جعي امو ءيرعلا رعشلل يوحنلا ليلحتلا يف -اًضيأ -هظحالن ام وهو

 اتنارعإ :اطاقب" .- فضا ىقطصم:و لوقي 5 درست هلا فير تاليوأت

 ةريدج ةلأسم هذهو .ءارعشلا ةغلب ةريخلل مهم لخدم اهنكلو .بسحف

 نم دب الف جضنلا نم ةجرد غلبت نأ بدألا ةساردل ديرأ اذإ (اذلو) .ماهتهالاب

 بيكرت وأ تاملكلا ماظنب ةقلعتملا ةيوحنلا لئاسملا نيبو اهنيب ةطبار ةماقإ

 ماظن ىلع ىنبي يذلا يوحنلا ليوأتلا-نإ" :لوقي رخآ عضوم ينو ””تارابعلا

 يف ريبعتلا ماظن اهيلع موقي يتلا صئاصخلا نيبت يف ةرشابم ريغ ةدئاف ديفي يرثن

 «كلذل ةريثك جذامن اهبف تدروأ دقف ءاهدعب امو "١7ص .ىنعملاو ةيوحنلا ةعانصلا نيب رظني )١(

 يف ليوأتلا لوح .ماكحأ نم ثيدحلا يوحنلا ركفلا هقلطأ ام ريثك رييغت ىلإ يدؤي اهيق رظنلا

 - ةقيقحلا يف - هفده ةاحنلا ريدقت '' :هدبع دواد روتكدلا لوق وحن نم ميدقلا يوحنلا سردلا

 ةنيعم رصانع دوجو ضرتفيو ءاهيلع اوصن يتلا دعاوقلا فلاخت يتلا بارعإلا تاكرح ريربت

 4- 8 ع «يبرعلا ركفلا جم .ظفللا رهاظو ريدقتلا "دعاوقلا هذه نع جورخلا اهيلإ ىزعي ةيلخاد

 ١ ص

 ةيمالسإلا تاساردلا ةيلك جم .تاييلط يزاغ .د .صنلا مهف يف يوحنلا ليوأتلا رثأ رظني (5)

 .5 0 اص ها 418سء0اد عءيبدب

 عء.كلرصف حم ءر 7 ةهص ما 981 ةلس لال ةقل ١ < .رعشلاو 112

- 



 -ةغللا بيرغ ةفرعم لعجي «سراف نباك ءاّيوغل لعج ام اذهو  "رعشلا

 هنيناوقو يبرعلا بيكرتلاب ةفرعملاو ءعورفلا مولعلا نم -ةماع ةيمجعملا ةلالدلاو

 .”.لوصألا مولعلا نم

 دراب وه ام تاليوأتلا نم كانه نأ ركنأ ال تنك نإو -ررقأ ينلعجي ام وهو

 نومهتي نيذلا كئلوأ نأ -*يرعشلا وأ .«ينآرقلا ىنعملا ةعيبطو قفتي ال اًدج

 .«فذح نم) هبيلاسأو "ليوأتلا" ىلإ مهثوحج ببسب مهيف نونعطيو ةاحنلا

 -اهليلحتو اهحرشو صوصنلا يف اوصوغي مل "(خلا... ةدايزو «رامضإو ءريدقتو

 (ى .هماظن ةمدخل تأشن ةيوجنلا تاقالعلا بلغأ ذإ ؛ميركلا نآرقلا ةصاخو

 ىنعملا ريسمو «يوحنلا ماظنلا ليوأت نيب طباورلا اوقمعتي ملو .نويوحنلا صاغ

 ساسحإ هعفدي يذلا مهعينص نييوحنلا ىلع اوركنأ ام كلذ اولعف ولف ءصنلا يف

 !!يناعملاب اهقلعتو ضعب نم اهضعب بيكارتلا زييمت ءارو ةنماكلا تابوعصلاب

 .؟لص «قباسلا(١)

 .55ص «يبحاصلا )١(

 .ةفلكتم ةديعب تالاهتحاو تاليوأت سمتلتف -اًنايحأ - ةيؤرلا لضن دق ذإ (")

 نول يوحتلا ركفلا يف ليوأتلا نأ ىري يذلا ؛مراكملا وبأ ىلع روتكدلا ذاتسألا :ءالؤه زربأ نمو (4)

 هلالخ نم ةاحنلا قلطنا ءيملع سايقم لك نم تلفناو ءيعوضوم ىدم لك زواجت «لايخلا نم

 ىلع ةينانويلا ةفسلفلاب'' هيف نيرئأتم ءاعم صوصنو دعاوق نم مهيلع ذخؤي ام لك نوححصي
 رثأتلا تاياغ ٍدعبأ ىلإ ةصاخ ةروصب تاقالعلاو ءايشألل يقطنملا ميسقتلابو ءمومعلا هجو

 ," ١”"صوا ١8ص «يرحنلا ريكفتلا لوصأ "هاصقأو

 مصعد



 ليوأتلا اوقلخي مل ةغللا ءاملع نإ" :لاق ذإ ءيدجنلا يلع لضافلا انخيش هللا محرو

 ئدابم ىلع هيف اودمتعا مهنكلو ءالاجترا هيف لوقلا اوفلكت الو ءاّقلخ ريدقتلاو
 ىلع رضاحلاب اولدتساو ءريظنلا ىلع ريظنلا اوساقف ؛ةررقم لوصأو :ةميلس

 .ةعراب ةظحالمو .ةعساو ةياور مهيدهت .روكذملا يف فوذحملا اوأرو :بئاغلا

 .”"لوخدم ريغ يوغل سحو .ةليوط ةبرجنو

 انت دف لد

 :'"'ليوأتلا" روص

 :يه ةثالث (؟)اهزربأ .يوحنلا سردلا يف ةددعتم -بيلاسأ وأ -روص هل ليوأتلاو

 :ريدقتلاو فذحلا :الوأ

 دمحم خيشلا لضافلا ذاتسألل ميقلا باتكلا عجاريو ءاهدعب ايف 4١ :وحنلاو ةغللا اياضق نم (؟)

 ليوأتلا ةيرظن نع عافدلل هلك هرادأ دقف (ةعماجلاو رهزألا نيب ةاحنلاو وحنلا) هفرع دمحأ

 ش .يبرعلا وحنلا يف لماعلاو

 .ثحبلا اذه نم 0837 ص :رظني ءهنع ثيدحلا مت دقو ؛ىنعملا ىلع لمحلا -اًضيأ - اهنم(؟)

 ناكم امهدحأ قالطإب زاج حالطصالاف .فذحلا يف ةاحنلا دنع -اًبلاغ -لمعتسي ريدقتلا (")

 مزلتسي فذحلاو ريدقتلاف ىنعملا يف هئاقبإو .ظفللا يف ءيشلا فذح نع ةرابع وه :لاقيو ءرخآلا

 رصنعلا اذه ةداعإ وه ريدقتلا نإف ءلوقلا نم ام رصنع طاقسإ فذحلا ناك اذإف ءرخآلا امههنم لك

 هيلعو .4917-"ريدقتلا" حلطصم ءيوناهتلل مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك :رظني .هيلإ

 ةرهاظلا ريسفت يف نييوحنلا فرصت نم وهف ريدقتلا امأ .ةغللا يف نيملكتملا فرصت نم فذحلاف

 .نييوحنلا مالك يف يتأيس ايك ليوأتلا قلطم هب داريو ريدقتلا قلطي دقو

 د معهد



 .ليوأتلا بيلاسأ نم ددحم بولسأ -يوحنلا سردلا يف - ريدقتلاو فذحلاو

 دعاوقلل اًعضاخ حبصي ثيحب يوغللا بيكرتلا ةغايص ةداعإ ةاحنلا هب لواحي

 لماع داجيإلو ءالوأ هلجأل غوصملا ىنعملا بيكرتلا يدؤيل ؛اهعم اًقستم ةيوحنلا

 تلاز ام ةيبارعإ ةكرح رثألا اذه ناك ءاوس ءاّيناث بيكرتلا لخاد يبارعإ رثأ لكل

 اًرثأ ناك مأ .تادرفملا نيب طبارتلاو بيكرتلا ةغايص همتحت اًرثأ ناك مأ ؛ةدوجوم

 رهظي نأ نود نم «لماعلا دجوي نأك سكعلا وأ «قايسلل ماعلا ىنعملا هضرفي

 فذحلا) ليوأتلا بيلاسأ :نم بولسألا اذه ةاحنلا جلاع دقف اذل '"هرثأ

 :نيراطإ يف (ريدقتلاو

 ءزج طقسي نأب هيف رظنلا ةيوحنلا ةعانصلا بجوتست ام وهو ,يعانص :اههوأ

 فذحلا" :هلوقب ماشه نبا هنع ربع ام وهو هريدقت بجي ةلمجلا ءازجأ نم يساسأ

 نودب اًربخ دجي نأب كلذو .ةعانصلا هتضتفا ام وه هيف ٌرظَتلا ّيوحنلا مزلي يذلا

 اذه ريغت ام اذإف يبارعإلا هرثأ ءاقبإو لماعلا طاقسإ ةلاحب صتخي فذحلا نأ جارسلا نبا ىري ( )١

 ءاقبإو لماعلا طاقسإ نأ هريغ ىئريو .500 / 5 لوصألا (عاستالا) هيلع قلطأ يبارعإلا مكحلا

 رظني «كلذ هيف طرتشي ال هنإف فذحلا فالخب (رامضإلا) هيلع قلطي ظفللا يف يبارعإلا هرثأ

 رامضإلاو ؛ىنعمو اًظفل ءيشلا طاقسإ فذحلا :ليقو 778 / ١ يواضيبلا يلع باهشلا ةيشاح

 هذه نع نونغتسي ةاحنلا نم ريثكلا نكلو :تلق 784ص «تايلكلا .ىنعم ال اًظفل هطاقسإ

 يبارعإلا رثألا يقب ءاوس صنلا يف ةدوجوملا غيصلا ضعب طاقسإ ىلع فذحلا نوقلطيو :ةقرفتلا

 ش ش .ملعأ هللاو ءانه هيلإ ليمأ ام وهو ال مأ فوذحملل

 دمع



 فوطعم نودب اًفوطعم وأ .سكعلاب وأ ءازج نودب اطرش وأ .سكعلاب وأ ءأدتبم

 .""لماع نودب اًلومعم وأ هيلع
 نم هجولا اذه يف هروهظو ىنعملا حوضو ذختي نأ يغبني ال هنأ ىلع

 .مهيف ةعيقولاو ةاحنلا ىلع نعطلا ىلإ ةعيرذ -هرصانع لمتكت مل نإو -مالكلا
 ةعنصلا ءاوتسال ةاحنلا اهيلإ أجلي رومأ كلتف ءهنوردقيو فوذحملا نونيبي اننيح

 ءرثك اذإ ةصاخبو عامسلا ىلع اهيف مهليوعت ناك يتلا مهماكحأ دارطاو ؛ةيوحنلا

 وه اذهو) مودعملا ىنعم دوجوملا يطعت نأ" :'"ريدقتلا" نع يناكلمزلالوقي

 عقاولا نوكيو (فذحلاب لوقلا وه اذهو)دوجوملا ىنعم مودعملاو (ةدايزلاب لوقلا

 ينبيل (رظنملا يوحنلا :يأ)ردقملا دنع ءكلذ فالخب (يوغللا لامعتسالا :يأ)

 مهنم دحأ لقي مل" ةاحنلا اهيلإ أجلي يتلا تاريدقتلاو ضورفلا هذه نأ امك

 وأ بيرقت اذه نأب اًريثك حرصي مهمامإ هيوبيسو .برعلا مالك نم اهلك ابنإ

 لثم ىلع ىلاعت هللا مالك رسفي القاع نأ نظت لهو .برعلا هب ملكتت ملو ؛ليثمت
 نيك رشملا نم دحأ كراجتسا نإو)

 .395/ 5 :ينغملا ( 1(

 ,ماثدص .نايبلا ملع يف نايبتلا ( ف
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 ءامسلا تقشنا اذإ) وأ ' (نيدهاز نم هيف نيدهاز اوناكو) وأ * (كراجتسا

 اهيلإ أجلي رومأ هذهف ... (اًيلأ اًباذع مه دعأ نيملاظلا بذعي) وأ "(تقشنا

 ليصأتل حرطت تاضارتفا :ةيبيرجتلا وأ ةيرظنلا مولعلا نم نفو ملع لك لهأ
 ام لمبيو لمعتسملا ىقبيف .ةيلقعلا ةمسقلا اهيضتقت ءايشأو ؛ىحنت مث ةدعاق

 ش ,0© "'ةأادع

 لجأل ردقي دق .يوحنلا نأ ركذ انيح ينج نبا -لبق نم -هررق ام اذهو

 ام ةصاخو-فوذحملا روهظ دصقي الو ءاهوصأ مرخنت الف «ةعنصلا ءاوتسا

 نع مالكلا ردق لزنل رهظ ول ذإ -”بجاولا فذحلاب يوحنلا سردلا يف فرع

 ةوالّطلا نم هيلع ام بهذلو ءلوذرم كرتشم ءيش ىلع راصلو «هتغالب ولع

 ىلإ ترهظ ول ةردقم ءايشأ انه نأ ىرت الأ" هظفل دسفلو لب «ةقرلاو نسحلاو

 ديز مصتخا" :مطوق كلذ نم تنّسح ام هيلإ ةجراخ ريغ اهنألو «ثحبق ظفللا

 .1 :ةيآ «ةبوتلا :ةروس َكَراَجَتْسا َنيكِرُْلا نم ُّدحَأ ْنِإَو :ىلاعت هلوق يف (1)
 7١. :ةيآ ءفسوي :ةروس َنيِدِهاَرلا َنِم هيف أوُناَكَو:ىلاعت هلوق يف (*)

 ١. :ةيآ .قاقشلالا :ةروس ْتَّقَّشنا ءاّيّلا اًذِإ :ىلاعت هلوق نم (4)

 1 :ةيآ .ناسنإلا :ةروس اميل اَباَدَع ْمُه ٌدَعَأ َنِيلاَظلاَو :ىللاعت هلوق نم (8)

 178 3ث ؛ ص ءيحاتطلا دومحم روتكدلل ءرعشلا باتك قيقحت ةمدقم (5)

 ةينب نع ردصي ناك .ةيوغللا ةرهاظلا هريسفت يف ,يوحنلا ركفلا نأ ىلع لئالدلا لدأ نم وهو (5)

 نيعم ددع يف * اهرهاوظ ددعتو ءاهروص ةرثك عم -ةغللا طبض نم هنكم امم ؛مالكلل ةيساسأ

 موز اهيلإ اهريق دزو هالوصأ ءاهرصس نكمي ييكارثلا نت

 21 ع



 اًذِإ دب الف هيلع فوطعملا يف لماعلا ريغ فوطعملا يف لماعلا نأ ىرت الأ "ورمعو

 نأل ءزجي مل كلذ تلق ول تنأو ءورمع مصتخاو ديز مصتخا :ىلع هريدقت نم

 نم لقأ هلعاف نوكي ال عرطصاو بتساو لتتقا لثم لاعفألا نم هوحنو مصتخا

 تناك نإو ءزجي مل هيخأ برو :تلق ولو .هبخأو لجر بر :مهوق كلذكو «نينثا

 امك سيل ءاّمهو هردقت ام نأ هريغو اذهب تملع دقف «ةردقمو كانه ةدارم بر

 بوصنم - لصألا يف -ىدانملا نأ نم ةاحنلا روهمج هيلإ بهذ ام كلذ ريظنو

 لمعتسم ريغ لزتخم لعفلا كلذ نأ الإ" "يدانأ" وأ "وعدأ" :هريدقت لعفب

 ولو ءبذكلاو قدصلا اًلمتحمو ربخلا ظفل ىلع ناكل هترهظأ ول كنأل ؛راهظإلا

 وهو (ربخلا ىلإ ءاشنإلا نم لوحتي ذإ) مالكلا نم مسقلا اذه لطبل كلذك ناك

 .""مالكلا اهيلع يرجي يتلا يناعملا دحأ

 :لاقف .كلذ ىلإ ميدق نم نظف دقف يشكرزلا مامإلا هللا محرو

 ةروص اوريل ؛...هيلع فقوتم ريغ ىنعملا ناك نإو ءريدقتلا وحنلا ةعانص

 تعمل ثيح نم ال الاثم ظفللا ثيح نم بيك رتلا

17 

 بجوت لك

 )١( ءصئاصنخلا 7/5١١.

 . 5 هص «ىسرافلا يلع يبأل .تايركسعلا (1)

 )١(البرهان ”*/ 15-916 1.,

 هاا



 ريدقت ىلإ ةسام ةجاح يف ىنعملا نوكي انيح ةاحنلا ردقيف ءيونعم :امهيناث

 ين دوجوملاب ءافتكالاف الإو -ةلماك رهاظلا يف بيكرتلا رصانع تناك نإو -فوذحم

 نم ام هنأ مزجأ داكأ يننأ ىلع «هداسف وأ دارملا ىنعملا عايض ىلإ يدؤي دق بيكرتلا

 بولطم -اًبلاغ -فوذحملا اذه ريدقتو الإ ةعانصلا ةيحان نم هيف رظنلا بجي فذح

 وأ !؟ هل ربخ ال أدتبم هب بيكرت يف حضتيو «ىنعملا متي فيكف الإو ىنعملا ةيحان نم

 كلام نبا هيلإ راشأ ام اذهو !؟ ءازج نودب طرش وأ !؟ هيلع فوطعم الو فوطعم

 .”"هنودب كردي ال ىنعم ىلع لدي نأ «هتوبث ردقملا فوذحملا قح" :هلوقب

 ان ردي

 .فذحلا طباوض

 ناكأ ءاوس .”يوحنلا سردلا يف ةرشتنمو ةريثك ةيقيبطتلا فذخلا روصو

 نايب انه دارملا سيلو .ىنعملا هبجوتسي ام وأ .هريدقت ةعانصلا بجوتست ام اهنم

 .هدارم نم الو ثحبلا هلمتحي امم اذه سيلف ؛اهعقاومو «تافوذحملا هذه عضاوم

 سردلا يف اًيئاوشع سيل ريدقتلاو فذحلا رمأ نأ نايب انه دوصقملا اهنإو

 اهتاعارم بجي ىتلا ؛هنيناوقو هطباوضو هلوصأ هل لب -نظي دق امك -يوحنلا

 ايه لولا ييسر قتل قاوم

 .71/7 /7 «ليهستلا حرش (1)

 , 156-١77 /؟ ؛ينغملا :اهليصفت يف رظني (5)

 ل 7””هوا



 لصأ ىلع ءيراط رهظم وهف .لصألا فالخ ةاحنلا دنع فذحلا نأ»

 يف هلصأ ناك نإو .ملكلا نوفذحي امت مهنأ ملعا" :باتكلا بحاص لوقي «مالكلا

 هيلإ تعد اذإ الإ نسحتسي الو «نكمأ : هيلإ راصي الف "كلذ ريغ مالكلا

 ءمالكلا لوضف حرطو زاجيإلا نم ةيبرعلا هب تصتخا ام ىلع اهانبم «ةينف ةرورض

 مالك يف فذحلا" نإ :ليق ىتح ءرسيلاو ةفخلا بلطو «ةلادلا ةحمللاب ءافتكالاو

 اهب نهذلا عاتمإ .هدعب نمو كلذ لك لبق نم مث " "ريثك ةفخلا بلطل .برعلا
 حبصأ ىتح " مالكلا ايانث يف يوطملا فوذحملا ريدقت يف سفنلا هيلإ بهذت

 .""ةيبرعلا لوصأ ين قرعأو ,ةحاصفلا يف غلبأ" مهدنع فذحلا

 :وحن نم كلذ يف مهتالوقم ترتاوت دقو

 ماهتلا هيف عقي دق بابلا ناك اذإو ءضراع فذحلاو ءلصأ مامتإلا" »

 .”"' لصألا هنأل ؛ىلوأ ماهتلا ىلع هكرتف .فذحلاو

 مالكلاف ؛ىلوأ ناك .فذح هيف نوكي الأ لق مالكلا لمحت نأ نكمأ اذإ" »

 ."''ريدقتو فوذحمب مالك نم ىلوأ ريدقت الب

 )١( باتكلا ١/214.

 784 ١ص .فاصنإلا (؟)

 )*( :ناهربلا 15/ 5 770-53١.

 .1 7ص «يىضرلا فيرشلل «نايبلا صيخلت (4)

 5١. "ص ءدالو نبال ءراصتنالا (0)

 - ”نأ -



 امهيلإ راصي نأ يغبني الف مث نمو ؛رامضإلا كلذكو «ريدقتلا مدع لصألا" «

 .”'"ةرورضلالإ

 ىلع ينبم وه لب .فسعتم ريدقت ىلع اًيئبم سيل «فوذحملاب لوقلا نأ *
 ةلالدلا تلد اذإ فوذحملاف" ةيبرعلا ماكحأ كلذكو ”برعلا لامعتسا كاردإ

 '”"عنمي ام ظفللا ةعانص نم كانه ضرتعي نأ الإ هب ظوفلملا مكح يف ناك .هيلع

 لوقي ء«ضعب نود عضاوملا ضعب يف لب .عضوم لك يف رسيتي ال فذحلاف مث نمو

 كنكلو .لعفلا هيف فذحي لعفلا هدعب رهظي فرح لك سيل هنأ ملعاو" فيوم

 ءاورهظأ ام رهظتو ؛عضاوملاو فورحلا نم برعلا هيف ترمضأ ام دعب رمضت

 سفن نم نوفذحي ام ةلزنمب نوفختسي ام ىلع يه يتلا ءايشألا هذه يرجتو

 اوفقو ثيح ءايشألا هذه ىلع فقف ... ءاورجأ ام ىلع مالكلا ين وه امو مالكلا

 عمرآك

 دعب سق مث

 ةنازخو ,87 5و .591/ ص «عيبرلا يبأ نبال ؛طيسبلاو .07 ١ص .روفصع نبال «لمجلا حرش )١(

 775/1١ بدألا

 .07 5 /7 .داعس تناب ىلع يدادغبلا ةيشاح :رظنيو 2717و 75 ١ص «بجاحلا نبا يلامأ (؟)

 .15 ص «ثيدحلا سردلاو يبرعلا وحنلا :رظني (")

 ) )5؛صئاصتخلا ١/584.

 ,750-71753 /1 «باتكلا (ه)

 د ””مها#ب



 ةمث نكي مل نإف .فوذحملا ىلع ةلالدلا نم دبالف «ليلدب الإ فذح ال هنأ »

 هيلع مكحي الو هيلع دامتعالا زوجي الو ,ثيدحلا نم اًوغَل نوكي هنإف هيلع ةلالد

 فرحلاو درفملاو ةلمجلا برعلا تفذح دق" :ينج نبا لاق ءاقوذحم هنوكب

 فيلكت نم برض هيف ناك الإو .هيلع ليلد نع الإ كلذ نم ءيش سيلو ةكرحلاو

 ." "هتفرعم يف بيغلا ملع

 يف اولاق (ى (اًراصتقا) ىمسيو ليلد ريغل فذحي لوعفملا نإ :نييوحنلا لوق امأو

 امَوْمُهَسْفنَأآَلِإَ وُعَددَكاَمَوأوُعَماَءَنيِذَلَو هلآ تروُعٍددحن) :ىلاعت هلوق بارعإ

 نورعشي امو هريدقت هب ملعلل فوذحم (نوزعشي) لوعفم" نإ :"4 © َنوُرْعَشي

 هل ردقي الأ نسحألاو ؛مهيلع هللا عالطا وأ «مهسفنأ ىلع عجار مهعادخ لابو نأ

 يناثلاو ؛ليلدل ءيشلا فذح :هانعمو (راصتخالا فذح) :ىمسي لوألاو ءلوعفم

 .”"'ليلدل ال ءيثلا فذح وهو (راصتقالا فذح) :ىمسي

 لزني لب .ةيلكلاب هيف فذح ال هنأل ؛"”يشكرزلا مامإلا لاق !ىك هيف ريرحت !ذهف

 ذإ ءيوني الو لوعفملا ركذي الف ءاوسب ءاوس يدعتملا ريغ ةلزنم هيف يدعتملا لعفلا

 هل سيل ام ةلزنم دصقلا اذهل لزني لعفلا نأل ؛اقوذحم ىمسي الو :تباثلاك يونملا

 )١( .«صئاصخلا 7/ 757.

 .8 :ةيآ قرقبلا :ةروس (؟)

 )"( «ءنوصملا ردلا ١ / ١78

 16١. / 5 «ينغملا رظنيو ٠١7 /* «ناهربلا ()
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 سانلا ضارغأ نأ ملعا" :رهاقلادبع مامإلا لوق نم مهفي ام وهو «لوعفم

 ىلع اورصتقي نأ مهدارمو «ةرات اهنوركذي مهف ةيدعتملا لاعفألا ركذ يف فلتخت

عفملا ركذل اوضرعتي نأ ريغ نم نيلعافلل اهنم تقتشا يتلا يناعملا تابثإ
 ؛نيلو

 هل ىرت ال كنإف اًلثم يدعتملا ريغك يدعتملا لعفلا ناك كلذك رمألا ناك اذإف

 00 5" اًريدقتالو ًظفلال اًلوعفم

م «فوذحملا ريدقت ةيفيكب قلعتت طباوض ةدع ماشه نبا ركذ دقو ل
 :"”ثيح ن

ا فلاخي الثل ؛يلصألا هناكم يف ءيشلا ردقي نأ سايقلا"ف «ناكملا -
 لصأل

 دنع وأ ,لصألا رذعت نع الإ ...هلحم ريغ يف ءيشلا عضوو فذحلا «نيهجو نم

 ."يونعم رمأ ءاضتقا

 ."لصألا ةفلاخم لقتل ؛نكمأ ام هليلقت يغبني ''ف ءردقملا ءزجلا رادقم -

 وأ «ةفياضتم ءامسأ ريدقت مالكلا ىعدتسا اذإ"ف «ريدقتلا يف جردتلا -

 «طبارلا ىلإ جاتحي ام ىلع دئاع رمضم رورجمو راج وأ «ةفاضم ةفصو ةفوصوم

 ."جيردتلا ىلع لب :ةدحاو ةجرد ىلع فذح كلذ نأ ردقت الف

 نأ يغبني'"ف ىلوأ ناك ظفللا نم اًديصتم ناك اذإ ردقملاف ءردقملا سنج -

 يبرض"" :يف ردقيف نكمأ امهم روكذملا ظفل نم فوذحملا نوكي
 هبرض '!(تاق اًديز

 )١( ؛ ص ءزاجعإلا لئالد 19.

 15-117 /7 «يتغملا (1)

 - 18غ



 ام ردق ةعانص وأ ,ىنعم روكذملا ريدقت نم عنم نإف ...أدتبملا ظفل نم هنإف ءاتاق

 ."'هل عنام ال

 ذإ ؛ىنعملا بلطتي ناك نإو ريدقتلاو فذحلا نأ :وهو .طباض -انه -ىقب »

 ةعانصلا دودح نع جرخي نأ يغبني ال كلذ نإف ." اهلامهإ نم ىلوأ ةبسانملا ةاعارم

 كش الو هنإف ةيوحنلا ةعانصلا دعاوقل افلام ريدقتلا ناك اذإف -اًضيأ -ةيوحنلا

 وأ ىنعم روكذملا ريدقت نم عنم نإ" :مهطباوض نم ناك مث نمو .ضوفرم ريدقت

 .”"هل عنام ال ام رّدُق :ةعانص

 -ةاحنلا نم نيرسفملا دنع ةصاخخو -يوخنلا سردلا ف فرع ام رهظ اذهو

 تاريدقتلا ىلع اهب درُي "ىنعملا ريسفتو بارعإلا ريدقت نيب قرفلا" ةلوقم ب

 ذخأي نأ يغبني يوحتلاف ةعانصلا ماكحأ نود .ىنعملا بناج تظحال يتلا

 "ةعانص" حلصي ريدقت نع هل ثحبي مث هيلع ضبقيو ءهدي يف ىنعملا مامزب

 مث ) :ىلاعت هلوق يف اًلثمف .اًمم ىنعملاو ظفللا هل ملسيف "ىنعملا" عم ىشامتيو

 مل ةياغ -ةميركلا ةيآلا يف -ىتح "” 4 أوُفَع قَح َةَنَسَحلآ ٍةَعْيّسلَآ َناَكَم الدب

 ةميركلا ةيآلا يف "ىتح" نأ ىلإ ءاقبلا وبأ بهذو ءرارمتسا نم "انلدب" هنمضتي

 70١. /9 ناهربلا(١)

 .177 / 7 :ريمألا ةيشاحب ينغملا (؟)

 .984 :ةيآ .فارعألا :ةروس (”)

 - "هود



 لاق “ "اورثك يأ ءاوفع نأ ىلإ :يأ (اوفع ىتح)" :لاق "ىلإ" ريدقت ىلع

 نأل ؛بارعإلا ال ىنعملا ريسفت ديري امنإف (ىلإ) ب ردق نم ريدقتو" :نيمسلا

 ةلخاد ريدقتلا ين اهنأل (نأ) رامضإب بوصنملا عراضملا الإ رشابت ال ةراجلا (ىتح)

 الف ؛هعم (نأ) فذح درطي الف يضاملا امأو ءلعفلا نمو اهنم كبسنملا ردصملا ىلع

 يذلا وه اذهو اوفع ىتح :يأ ةيردصملا نأ ىلع ةلخاد رج فرح ابنأ هعم ردقي

 .""ءاقبلا يبأ لوق هيلع لمحي نأ يغبني

 ىلع) ةراج ةميركلا ةيآلا يف (ىتح) نوكت نأ زوجي ال هنأ :همالك ىنعمو

 مسا الإ اهرورجم نوكي ال ةراجلا نأل (ءاقبلا بأ عينص مهوي اك ىلإ ب اهريدقت

 لعفلا ىلع ةراجلا لخدت الف .ءعراضملا لعفلاو نأ نم الوؤم اًردصم وأ اًحيرص

 الف بارعإ ال ىنعم ريسفت ءاقبلا وبأ هيلإ بهذ ام نيمسلا لعج مث نمو ؟يضاملا

 ظ .”ةراجلا ىتح دعب يضاملل لاجم

 لوانت يف يوحنلا ركفلا جهنم نايب يف يفكي هتمدق ام نأ دقتعأ ينإف «دعبو

 نييوحنلا تاريدقت نإ :لوقأ .كلذ نايب مامت نمو «ريدقتلاو فذحلا ةرهاظ

 )١(التبيان, 58٠١/١.

 ."848 / © نوصملا ردلا (؟)

 ىلع اهدعب نأ رامضإب يضاملا لعفلا لبق ةراج يتأت دق «ىتح) نأ نم كلام نبا هيلإ بهذ ام امأو (*)

 هيفو ءاقلس كلذ يف هل فرعأ ال" :ماشه نبا لاقف ١77/7 ؛ليهستلا حرش ءردصملا ليوأت

 ١١8 /1يتغملا "ةرورض ريغ نم رامضإ فلكت

 هس "نا" اح



 يذلا ىنعملا اذه ناك اّيأ ىنعملا اهفده ناك اهنإو .ءءاوشع طبخ نكت مل ةاعولا

 نوصرحي لب ءمهتعاتص نودسفي ال ةياغلا هذه ليبس يف مهنأ امك هنع نوفشكي
 بارعإلا باسح ىلع ىنعملا: نوكي الأ ىلع نوصيرح «دعاوقلا دارطا ىلع
 ." حيحص سكعلاو

 21١. ص هدبع زيزعلا دبع .د «نييوحنلا دنع بارعإلاو ىنعملا :رظني ( 1(

 ا ممل



 ةدايزلا :ايداث

 فذحلل لباقملا بناجلا

 :فيرعت

 حلطصمل اًحضاو اًفيرعت مهدنع دجي ال نيمدقألا نييوحنلا تاساردل عبتتملا

 ." :وه اًفيرعت ةدايزلل جرختسي نأ عيطتسي مهمالك يف رظانلا نأ الإ ةدايزلا

 اباّيوحن رثأتت ال اهنأل ءيوحنلا بيكرتلا لصأ نع ةجراخ ام ةملك رابتعا

 ةعانصلا يف ةدئاز دعت ةملكلا نأ :يأ ءاهدعب امل يبارعإلا لحملا ين رثؤت الو ءاهلبق

 نمو ؟؛هيف لمعت ملف "اهدعب ام لحم يف رثؤت ملو ءاهلبق ام اهيف رثؤي مل اذإ ةيوحنلا

 بيكرتلا لصأ يف الاخ ثدحي نأ نود دئازلا طاقسإ نكمي مث

 :ىلاعت هلوق يف (1م) هيوبيس دع دقف "وغلا" حلطصم -انايحأ -هيلع قلطيو
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 ٌءآَوَسلاَو ٌءاَرّصلآ انَءآَباَء ّسسَم ْنَق ْأوُلاَقَو أوفَع ْمَح َةَنَسَحآ ِةَكَيسلآ َناَكَم اَتَّدَب ديت

 ةبتكمب 770 ةحفص «يزاغم نسح :ثحابلل .هاروتكد ةلاسر .يوحنلا ضارتفالا ةرهاظ :رظني )١(

 .ةرهاقلاب مولعلا راد هيلك

 ام) :مهلوق يف ةدئازلا نم وحن رهاظلا يف اهدعب ام بارعإ يف رثؤت دق اهنأل (لحملا) يف ليق امنإو (؟)

 .لعاف هنأل اعوفرم لحملا يف ناك نإو رهاظلا يف رورجم (لجر)ف («لجر نم ين ءاج

 حد



 اًئيش تءاج ذإ ثدحت مل اهنأ يف" اوغل "4 29 َنوْررْعْشَي ال َمُهَو ُةَتْعَب مُهَنْذَحَأَف

 .”"'مالكلل ٌديكوت يهو ؛لمعلا نم ءيجت نأ لبق نكي مل

 ا :ةدايزلا ةدئاف

 '” نيرمأ لوح ةدايزلا ةدئاف يف ةاحنلا ةملك تراد دقو ءاذه

 عجسلاو نزولا ةماقإو ظفللا نييزتل نوكي دق دئازلا نأ وهو ,ءيظفل :امهوأ

 رومألا نم ءيش يف وأ نزولا يف درفملا ظفللا نكمتي مل ابرف ؛ةحاصفلا ةدايزو

 .حلص دئاوزلا هذه نم ءيشب معد اذإف ةيظفللا

 لاق هيف درو يذلا مالكلا ىنعمل اًديكأتو ةيوقت دئازلا ءاج امبرف يونعم :امهيناث

 اذه يب نيتددشم و ن١ 97 نأ بح ناكف :تلأس نإف'' :يمزراوخلا

 ىنعملا نم اهل ام ىلإ ةفاضإلاب اهتدايز نيبت ةلصلا فورح ةدايز :تبجأ ؟بابلا

 ةفاضإلاب اهتدايز نيبتي مل هنإف (نأ)و (نإ) فالخب ءمالكلا لصأ يلإ ةفاضإلابو

 .""' ينعم نم اهلل ام يلإ

 ميركلا نآرقلا يف دئازلا دوجو

 نم +١ :ةيآلاو "هللا ٍتاَيآَب مِهرْفُْكَو ْمُهَناَتيُم مهِضْقَت اَبَق" ءاسنلا ةروس نم ١٠ :ةيآلا نم )١(

 1 ع م ءعب 12 جام سس هك 1 م ند 244 م فو م
 .”'هيساف مهبولف اَنلَعَجَو مُهانعَل ْمِهَتاَنيُم مهضقت ابق" :ةدئاملا ةروس

 .571 7/5 .باتكلا (؟)

 111١-1١75. / 4 «ريمختلا :رظني (77)

 . قباسلا ردصملا (54)

 - ”يه9وه-



 ”نزيجمو ركنم نيب ليزنتلا يف دئازلا عوقو يف نورسفملاو نويوحنلا فلتخا

 نم نهذلا يلإ قبسي ام يلإ رظن ميركلا نآرقلا يف دئازلا دوجو ركنأ يذلا لعلو

 نأو ءهل ةدئاف ال ءوشحو وغل مالكلا يف ديزملا ءيشلا كلذ نأ وهو "ةدايزلا" ةملك

 ءانغتسالا نكمي كلذ لجأ نم هنأو ءءاوس ىلع هدوجو مدعو مالكلا يف هدوجو

 ."” ميركلا نآرقلا وهو هغلبأ نع الضف غيلبلا مالكلاب قيلي ال هنأش اذه امو .هنع

 -  :ةلأسملا هذه يف لوقلا ريرحت

 نأ ميركلا نآرقلا يف "ةدايزلا" دوجو لوح ييأر نيبأ نأ لبق ديفملا نم لعل

 :يلي ام حضوأ

 دوجو نوكي نأ اهب اونعي مل -نيرسفملاو نييوحنلا نم -ةدايزلاب اولاق نيذلا ©

 :نيرمأ دحأ اهب نونعي لب «ىنعملا ةيحان نم همدعك. ظفللا

 هانعم نع مالكلا ريغتي مل اهتدايزب ليق يتلا ةملكلا تفذح ول كنأ :امهوأ .

 ىنعم ديفت فورحلا هذه ةدايز نأل «يلصألا هانعم نع ريغتي مل انلق امنإو" .يلصألا

 نأل .حيحص ىنعم ديكوتلا نأل «ةتبلأ ىنعم ريغل ةدايزلا نكت ملو ديكوتلا وهو

 ىتم" :هلوقب «ءيكاكسلا هحضوي ام اذهو .”"ىنعملا ةيوقت ديفي ظفللا ريثكت

 يف يوحنلا ليوأتلاو 758 / ١ ءرئاظنلاو هابشألاو ءالا” /7 «ناهربلا :يف فالخلا اذه عجاري )١(

 .1717/7 ءزومحلا حاتفلا دبع .د :ميركلا نآرقلا

 يا / ؟ «باهشلا ةيشاح (7)

 .749 / ١ «رئاظنلاو هابشألا (")

 تا"



 ديالف الإو .لتخي هنودب ىنعملا لصأ نأ ىؤس درن مل «ةدايزلاب فرح ىلع انمكح

 .""ةدئاف هل تبنت نأ نم

 اي اير وال اا ها ا ا يل ناو

 جتجي ملو .ىنعملاب لخي مل هيلع لخدت ملول ءيش ىلع تلخد" اهنأل ؛ةدئاز "اليخب

 .” "ىنعملا ريغتي الف "اذه كبسح'" :نولوقي مهارت الأ ءّبصن ناكلو .اهيلإ

 .اهيف ىنعم ىدأ نإو ةلمجلا ينكر ىلع ةيبارعإلا ةعانصلا يف دئاز هنأ :|مهيناث

 ءاوغل اًديكوت نوكتف (ام) امأو" :قباسلا هيوبيس لوق نم مهفي نأ نكمي ام اذهو

 هللا لاقو ؛مرج ام ريغ نم تبضغ :كلوقو .كنآ ىنيتأت ام ىتم :كلوق كلذو

 نكي مل اًئيش تءاج ذإ ثدحت مل اهنأ يف وغل ىهو 4 َرُهَفَتيِم ْمُهَقدُع مم مهِضقَت اَمِبَف » كب

 ةميركلا ةيآلا يف (ام) نأ أ ”مالكلل ديكوت ىهو .لمعلا نم ءيجت نأ لبق

 ال ءاّئيش ثدحت ملف اهدعب ام ىلإ اهلبق لماعلا يدعت زاوجل انه اهتدايزو «ةدئاز

 يف هيوبيس لوق هدكؤي اذهو ديكوتلا وهو ىنعم ديفت لب «ىنعم اهل سيل اهنأل

 .تءاج اذإ ثدحت مل يتلا" :يهو ءاّوغل نوكت يتلا ةملكلل اًضرعتم ءرخآ عضوم

 ءاّوغل ةملكلا نوكف ””مالكلل ديكوت يهو ؛لمعلا نم ءيجت نأ لبق نكي ملائيش
 تماق امل -كلذك -تناك ول ذإ ؛مالكلا يف اهتفيظو دقفت نأ ينعي ال «ةدئاز :يأ

 )١( ءص «مولعلا حاتفم ٠١

 ) )1«باتكلا 2/1"

 ,771/5 ؛قباسلا (")

 موو



 فالخب «ىنعملا ماقتسال ءتطقسأ ول .اهنأ رابتعاب وغل اهنكل «ىنعملا ديكوتب
 | .هلالتخال كلذ ىضفأ برو ءاهطوقسب ىنعملا ريغتي يتلا لماوعلا

 ” "هجورخك هلوخد نوكي نأ" :دئازلا نع ريبعتلا يف نييوحنلا ضعب لوق «
 ذإ ؛ةعانصلا ةيحان نم لب «ىنعملا ةيحان ف "هجورخك هلوخد" نأ هانعم سيل

 هلوخد ناك انه نمو ؛هدعب ام لحم ين رثؤي الو هلبق اب -اًيوحن -رثأتي ال دئازلا

 .ةعانص هجورخك

 نيب لصفلا زاج امنإو" : -باتكلا حرش يف -ىفاريسلا لوق هيلإ ريشي ام اذهو
 مل ,ىنعم هيف ديزت الو «مالكلا اهب ريغتي ال (ام) نأل (ام) ب (مهضقن) نيبو ءابلا

 (اهجورخك اهوخد) ناك كلذك تناك ايلف ءديكوتلا الإ اهوخد لبق نم نكي

 [لف) :هلوقف " "زجي مل لعف وأ فرظ وأ مساب رورجملاو راجلا نيب لصفلا ناك ولو

 :يأ (اهجورخك افوخد ناك) ديكوتلا ىوس ىنعم ديفت ال :يأ (كلذك تناك

 .امهاصتا ةدش عم هرورجمو ءابلا نيب اهب لصفلا زاج مث نمو «ةعانصلا ثيح نم

 ريغ نم هجورخك هلوخد نوكي نأ دئازلاب ىنعيو"' :شيعي نبا لوق امأو
 ىلصألا هانعم نع اًدئاز ىنعم ديفي لب ةيلصألا هيناعم نم :يأ .” ''ىنعم ثادحإ

 .7” ١ ص ينادلا ىنبلاو 571١ ص ء«ينابملا فصر :رظني )

 ,ى 45 «يفا رممسلل «باتكلا حرش (5)

 ١. 78/48. زصفمل ١ حرش (9)

 مو



 اذه نأل ؛ىنعم قلطم (ىنعم ثادحإ ريغ نم) هلوقب ديري الو ءديكوتلا وهو

 .حيحص ىنعم وهو ديكوتلا هدنع ديفي دئازلا

 رمأ ميركلا نآرقلا يف ةدئاز تاملك عوقوب لوقلا نإ :ررقأ نأ عيطتسأ انه نمو

 اذه) :مهوقب دوصقملا ذإ ؛نوركنتسملا كئلوأ هنظي امم طسبأو نوهأ وهو .نيه

 ىنعملا لثمل ةرابعلا ةيدأت يف لصألا ىلع ةدئاز اهنأ :(ةدتئاز ةملك وأ .دئاز فرح

 يف رثؤت مل امك اهلبق ام اهيف لمعي ملف ةعانص ةدئاز اهنأ وأ ؛هيدؤت نأ اه ديرأ يذلا

 ىلع ةدايزلا ظفل قالطإ نإف الإو :ةدئافلا نم ولخ اهنأ دارملا سيلو ءاهدعب ام لحب

 .هزاجعإ ىفاج دق نوكي «موهنملا اذبم نآرقلا مظن

 نآرقلا يف ةظفل لك نأ نوري ةدايزلل نيركنتسملا نأل ؛فالخلا عفتري كلذبو

 ديفي -كلذك -دئازلا ظفللا نأ نوري اه نوزيجملاو ءىنعمل نوكت نأ دبال ميركلا

 .يلصألا هانعم ريغ ناك نإو ىنعم

 هذه نم رفي ةدايزلا مدع ىعدي نم نأكو" :هلوقب ءنيمسلا هررق ام اذهو

 هيف اذهو اًلصأ دئاز اذه :نآرقلا يف لاقي نأ زوجي الف -ىلاعت -هللا مالك يف ةرابعلا

 ال لمهم هنأ الو .هطوقس زوجي هنأ نونعي ال اًدئاز اذه نوكب نيلئاقلا نأل ؛رظن

 ةعقاولا ديكوتلا ظافلأ رئاسب ةوسأ هلف .ديكوتلل دئاز :نولوقي لب .هل ىنعم

 "” ." نآرقلاب

 .277 /7 .نوصملا ردلا(١)
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 لهأ همهفي ىنعم ىلع ةدايزلا ىنعم لمحي نأ يغبني" :رخآ نطوم يف لوقيو .
 دحأ هلوقي ال ام اذه !؟ ماعلا فرعلاب نآرقلا يف ةدايز ىعدي فيكف الإو ؛ملعلا

 © ""نيملسملا نم

 ملعأ هللاو

 :''ةدايزلا'' طباوض

 الف ءاهترئاد نم نوقيضي -اًبلاغ -مهارن اننإف "ةدايزلا"'ب ةاحنلا لوق عمو

 قايسلا يف ىنعملاو ةعانصلا دعاوق ميكحن عم ةقيض دودح يف الإ اهب نولوقي

 نم عضوم يف ناك اذإ هتدايزب لوقلا ليقي -مهدنع -ظفللاف ؛هيف تدرو يذلا

 نم دارملا ىنعملاب ةدايزلا كلت لخت ملو ,ةعانص اهيف هتدايز درطي يتلا عضاوملا

 .” مهتاشقانمو مهتاراوح تراد اذه ىلعو .هيف تديز يذلا قايسلا

 :مهوق اهزربأ ؛طباوضلا نم ةدعل -مهدنع - عضخي "'ةدايزلا"ب لوقلا نأ امك

 .""لتخي ال هنودب ىنعملا لصأ نأ ىوس درن مل «ةدايزلاب فرح ىلع انمكح ىتم" ©
 ."ةدئاف ريغل ديزي الأ ميكحلا طرش نم" «

 .751 /2 «قباسلا ردصملا(١)

 .كلذ ليصفت هيفف .اهدعب اموال ال8 ص «ىنعملاو ةيوحنلا ةعانصلا نيب :رظني ( 7)

 .؛اص ؛يكاكسلل مولعلا حاتفم (5)

 1١. 47ص ءوحنلا للع (4)

 انا



 الف ؛لمتحا نإف «ليوأتلا لمتحي ال «ليلدب الإ ىعدت الأ ةدايزلا مكح" ©

 هل[ ليس
 :مث نمو ”لصألا فالخ ىلع ةدايزلا

 ."ةداتعملا اهعضاوم ريغ يف حابتست ال -

 ."ةحودنم اهنع دجو ام اهب لوقلا ىلإ ليبس ال -
 .””ةدايزلاب هيلع مكحي ال ةدايزلا ريغ ىلع هجيرخت نكمأام"

 ا ا

 757 /7 .داعس تناب ىلع يدادغبلا ةيشاح 107 .ال58و هالكو .ه١ةصءطيسبلا(١)

 7007/١ «كلام نبال ءليهستلا حرش (5)

 .444و الد ١/ ءعمشلا(5)

 .808و 0194 ص .طيسبلا (1)

 .07 ص «ءنادلا ىنحلا (5)

 - "جه



 ريخأتلاو ميدقتلا :اكلاث

 كلذل اودرجو «ةيوحنلا باوبألا يف ظافلألا عقاوم نع ةاحنلا ثدحت دقف

 ءزوجي ال امو هميدقت زوجي ام ملعيل ؛ءايشألا بتارم نيبت «طباوضو اًلوصأ

 نع كلذ يف اوثدحتو ءاّيوحن اه اوعرشو ءريخأتلاو ميدقتلا عضاوم اودصرو

 ةيرلا“ نعو «ريخأت الو ميدقتب اهيف فرصتلا زوجي ال يتلا "'ةظوفحملا ةبترلا"

 تاقايسل اًمفو ؛يوغللا بيكرتلا يف افرصتو ةنورم بستكت يتلا "ةظوفحملا ريغ

 وأ بوجو نم كلذ ىلع بترتي امو ؛بيكرتلا لصأ نع جورخلا يضتقت «ةئيعم

 بيكارتلا ليلحت يف ةاحنلا هلوانت ام كلذ نمو لامهإ وأ لمع نمو زاوج وأ عنم

 ظفل نم هباشتملا وأ لكشملا باب يف نآرقلا مولع تافنصم اهتجردأ يتلا ةينآرقلا

 مالكلا نم فوذحم وأ ءروكذم ريغل رمضم" نم اهمظن يف ام ببسب ؛نآرقلا

 ءريخأتلا هانعم حضوي مدقم وأ «ةدايزلا فذح هانعم حضوي هيف ديزم وأ ءكورتم

 ."بولقم وأ ءراعتسم وأ «ميدقتلا هانعم حضوي رخؤم وأ

 كلذ نايبل -رهاظلا فالخ ىلع بيكرتلا لمحب -"ليوأتلا" ناك مث نمو

 ءاهرارسأ مهف يف قمعتلاو «ةغللا هقف يف برعلا ةاحنلا ةيرقبع سكعي امن «هلك

 .جاجزلا ىلإ أطخ بوسنملا - نآرقلا بارعإ :رظني و١٠ 7ص .ةبيتق نبال «نآرقلا لكشم ليوأت )١(

 .ريخأتلاو ميدقتلا نم ليزنتلا يف ءاج ام :نوثالثلاو عباسلا بابلا -

 د05



 ” "لمعلا عناوم"و ”"ةبترلا" :ثحابم يف كلذ نم ءيش ليصفت مدقت دقو

 .انه هيلع ديزم ال مب ”"عضولا لصأ"و

 تي دي زن

 ٠ :اهيلإ ةراشإلا ردجت رومأ ةثالث -انه -ىقب

 ؛ليوأتلا موهفم ىلإ نايمتني ال" ريخأتلاو ميدنقتلا نأ نيييعابلا ضعي ىري :الوأ .

 اًلوعفم برعت امدنعف .هرهاظ ريغ ىلع ظفللا لمح وه ليوأتلل يساسألا طرشلا نأل
 ."' رهاظلا فالخب ليختم لصأ ىلع ةرابعلا لمحت ال -اًلثم -هلعف ىلع اًمدقم

 لمح هيف نب ''ريخأتلاو ميدقتلا"ب لوقلا نأل ؛قيقد ريغ مالكلا اذه نأ ىرأو

 لمح ىلع ليوأتلا رصقو «ليوأتلا هوجو نم هجو اذهو ءاهرهاظ ريغ ىلع بيكارتلا
 .هيلع ليلد ال مازلإو .يوحنلا ركفلا رهاظ هيلع امل فلاخم -طقف -ظفللا رهاظ

 لئاسو نم نأ نم مراكملا وبأ يلع /روتكدلا ذاتسألا هيلإ بهذ ام :اًيناث *

 :يوحنلا جهنملا يف -ليوأتلا

 هيلإ ةاحنلا عفد "يمكلا روضقلا ىوعد" هيلع قلطأ ام وهو فوذشلا -
 .””اهيلع ماكحألا ءانبو ءاهنم ةدعاقلا: صالختسال اًيمك صوصتنلا ةيافك مدع"

 .؟ 0 ةدص :رظني()

 6١. غدص .رظني (7)

 .077"ص :رظني (*)

 .”اةص ؛يرحنلا ليوأتلا موهفم (؟)

 موال



 اهايإ العاج ''يبدألا سنجلا يف فالتخالا' هيلع قلطأ ام وهو ؛ةرورضلا -

 ةموظنملا صوصنلا يف اودجو اذإ" ةاحنلاف «يبرعلا وحنلا يف ليوأتلا بيلاسأ نم

 فالتخالا بابسأ اودر «ةمزتلملا دعاوقلا نع -نايحألا ضعب يف -اهب جرخي ام

 .””اهتعيبط ىلإ دعاوقلا نيبو اهنيب

 "ةرورضلاو ذوذشلا" نإف ؛قيقد ريغ -يبأر يف -مالكلا اذه نأ .قحلاو

 ثيحب «هنع درفناو هباب هيلع قراف ام :-مذقت اك -يوحنلا ركفلا يف اهب دصقي

 ساقي الو وه امك ظفحي مث نمو ؛هباب يف ةاحنلا اهلصأ يتلا ةدعاقلاو قفتي ال

 اذه ىلعف" :-ةغللا يف سايقلا نع ثدحت نأ دعب --يمرافلا يلع وبأ لوقي هيلع

 ,ةلمجلاو ةرهمجلا هيلع راجو «ةرثكلا هيلع امع دعب ذش نإ مث ؛تاسايقلا هذه عضو

 .”"هيلع - ساقي -لمحيالو ,ظفحي همكح نأ ملعاو .هيلع هبنو .هب ربخأ ءيش

 ءاج ام در -يوحنلا ركفلا يف -هب ينعي يذلا «ليوأتلا ةعيبطو قفتي ال اذهو

 ا(مك -لئاسولا نم ةليسوب «دعاوقلا هيلع ام رهاظ افلاخم ةيوغللا رهاوظلا نم

 يف ةرورضلا هريظنو -ذوذشلا نأ :يأ.ةدعاقلا عم -اريدقت -مئاوتيل -مدقت

 نكمي ال ذوذشلا ذإ ؛يوغللا لامعتسالا روص نم ةروص ءوه امك «لبقي - رعشلا

 هيف لبقت الف ءليوأتلا امأ هيلع ساقي ال هنأ ديب ءيوغل ماظن يأ نم هداعبتسا

 ؟ "قلص «يوحنلا ريكفتلا لوصأ )١(

 ؟ا/أ كس «قباسلا (7)

 7٠١ ص «تايدادغبلا 0

 ل مم



 مث نمو ؛اهرهاظ نع اهجرخي ءىشب اه فطلتي لب .يه امك «ةيوغللا ةروصلا

 -ذاشلا قاحلإف !!حضاو وه امك ريبك امهنيب قرفلاو .ةماعلا اهتدعاق يف هب لخدت

 ةقيقحلا يف وه !نإ ءريدقتلا يف اهيلإ هباستنأ نايبو ؛هتدعاقب -ليوأتلا قيرط نع

 وهف ءهذوذشب فارتعالاو ةدعاقلا نع هجورخ امأ .ذوذشلا نع هل جارخإ

 ذوتقلاف ةدصاقل ةطباشلاو هل «رطملا ةذغاتلا ع هجورتغو ةفارقب فارتغا

 سردلا يف -ةرورضلا وأ ذوذشلاب مكحي ال اذهلو ؛ناعمتجي ال ليوأتلاو

 .كلذ ليصفت مت دقو «ليوأتلا ةيلمع لشف دعب الإ -يوحنلا

 ثحب .يوحنلا سردلا يف ليوأتلا ةرهاظ " ”باتك بحاص نأ بيرغلا نمو

 "ذوذشلا" نأ نم ؛مراكملا وبأ /روتكدلا هيلإ بهذ ام لثم ىلإ بهذي " جهنملا يف

 لوقي ءكلذ عمو -يوحنلا سردلا يف- "لي وأتلا" لئاسو نم "ةرورضلا"و

 فلاخم دهاش درو اذإف" :"ليوأتلا" لئاسو نم هرابتعاب -"ذوذشلا" لوانت دنع

 لوقيو""ذاشلا نم وهف ةرورض هيف سيلو (!!اذكه)اليوأت لبقي ملو...سايقلل

 أجلي" : -ليوأتلا لئاسو ىدحإ اًضيأ اهرابتعاب -"ةرورضلا'"' نع ثيدحلا دنع

 كّليوأت لبقت ال دهاوشلا نأ اودجو اذإ ةرورضلا ىلإ -نويزصبلا ةصاخبو -ةاحنلا

 .نارثخلا دمح نب هللا دبع /روتكدلا )١(

 ١٠١. ١ص «ليوأتلا ةرهاظ (؟)

 - م59



 در يف بولطملا ضرغلاب ةرورضلا فكت ملاذإف ءاههيجوت يف ةليحلا مهتيعأو اًريدقت وأ

 .هيف ام اذه يفو (1)'"(!!اذكه) ليوأتلاب كلذ اوفدرأ مهتسيقأل ةفلاخملا صوصنلا

 ظ .ملعأ هللاو

 لب «ةقلطم هيف تالامتحالا نكت مل -ةفلتخملا هروصب -ليوأتلا اذه نأ :اثلاث

 :مهلوق اهنم ءطباوض ةدعل عضخت تناك

 رقتفي ليوأتلا ىلإ بهذي نمو .هظفل رهاظ ىلع لمحي نأ مالكلا يف لصألا" «

 ."”""ليلد ىلإ

 .”"'هليوأت حصي ال .برعلا نم موقل ةغل حص ام" «

 ."”عنام عنمي ملام يوق -مهدنع -رهاظلاب ذخألا" .

 .”"ديعبلا ليوأتلا نم ىلوأ كلذ ناك هرهاظ ىلع مالكلا لمحن نأ اننكمأ اذإ" «

 .”"'ناسللا يف رئاظن هلو .برعلا ناسلو .سايقلا هيضتقي ام لي دوأت يف ةدئاف ال 0

 "'هيلإ رقتفي امم ىلوأ ناك «ليوأتلا نع اًينغتسم .هسفنب اًرقتسم مالكلا ناك اذإ" «

 )١( ءقباسلا ص١١

 75 ١/ «ريثألا نبال ءرئاسلا لثملا (1)

 17ا/ص «حارشنالا رشن ضيف (7)

 .صئاصخلا(؟4) 1١/ 7080

 .7 27 ص .فاصنإلاو «870وال ٠6و” ٠ص ءقارولا نبال ءوحنلا للع (5)

 ”ةة ص «عيبرلا يبأ نال «طيسبلا (1)

 سال



 ش .”"'ةرثكلا هوجو ىلع ةيبرعلا سييانملا ىنبن اهنإ انأل ؛بعص ريثكلا ءيشلا ليوأت"' 9

 .5"هليوأت بجوي ام دوجو دعب الإ مالكلا ليوأت حصيال" ول

 كييك | هكرت امن ةدكاك ريغل .ديعبلا رهاظلا نع لودعلا" ٠

 .""لوأتي ملاذإ ةهارك هيف نوكي ام الإ ليوأتلا ىلإ جاتحيال" »

 ىلإ ليوأتلا ناك اذإف .نسحلا ىلإ حيبقلا نم جرخي ىتح هجولل لوأتي امنإ" ©

 .”"هجو هل نكي ملو طقس حبقألا

 فلكتلا نم ملس اذإ غوسي امنإ ثيداحألاو يآلا يف ليوأتلا باكترا " ©
 .”''ةكاكرلاو

 ملعأ هللاو

 .يرميصلل ؛ةرصبتلا و” 87 /؟ .كلام نبال ؛ليهستلا حرشو ١.١١ ص «ةيبرعلا رارسأ )١(

 . 48١

 7١4. ص .نايح يبأل .كلاسلا جهنم (؟)

 .38 /8 «شيعي نبال ءلصفملا حرش (*)

 1/١ .يضرلل ةيفاكلا حرشو ١١53 ص .دصتقملا (4)

 .ا/8 ص ءريبكلا ةيلوزخلا ةمدقملا حرش (5)

 .7١7ص ؛ءدالو نبال ءراصتنالا (5)

 .الا١ ١دص «حارشنالا رشن ضيف (1/)

 ب دي ادع





 .ثلاثلا لصفلا

 ىجراخلا دعبلا

 ف

 ىوحنلا ليلحتلا

 اذإو «ةدحاولا ةلمجلا يف تاللكلا نيب بسنلا ةمحلو «ةقالغعلا ينعي با رعإلا”

 ةحيحصلا ةبسانملا كلت يهف ءوحنلا قوذ يف تماقتساو ةيبارعإلا ةقالعلا تحص

 نأ الإ اذه نم هينعي ال وحنلا نأ نومعزي نيذلاو ..ةغالبلا قوذ اهاضري يتلا

 هذه ءايلع هفرعي يذلا وحنلا نأل ؛وحنلا نومهفي ال رخاوألا تاكرح طبضُت

 هتاملك نيب تاقالعلا بورض للحيو ناسللا قطنم ثحبي يذلا وحنلا وه ةمألا

 ."بجعملا يبارعإلا ءانبلا اذه يف ةسكعنملا ةمألا ةقيلس حرشيو

 (57-759"لااص .بيكارتلا تالالد)

0 



 "لماعلا" دعب -رواحملا ثلاث ”يوحنلا ليلحتلا يف "يجراخلا دعبلا" لثمي

 ةرهاظلا فصو يف -يبرعلا وحنلا ةيرظن اهيلع تراد يتلا -"عرفلاو لصألا"و

 نايبلا ةكلم طبضت تناك ىتلا ةيلكشلا لوصألا يف اًدحب ىمادقلا انييوحن ىدل

 ركفلا يف روديو "هل ةنوكملا هرصانع ىلإ رمألا عاجرإ" .هب داريو "ليلحتلا" حلطصم قلطي )١(

 اهيف ةعنصلا هوجو نع فشكلاب ةرابعلا اهنم نوكتت يتلا رصانعلا ةفرعم لوح ثيدحلا يوغنلا

 اهتثبيه تددحو اهتبروص تلكشو اهيلع تماق يتلا ةيجراخلا داعبألاو ةيوغللا تانوكملاو

 ةقالعو ةرابعلا قسن يف نيعم بيترتو صاخ طبض نم كلذ هبجوتسي امو ءاهحمالم تعضوو

 يف ةسارد .ةرصاعملا ىحصفلا ةيبرعلا .حلطصملا اذه يلالدلا روطتلا يف رظني .ضعبب اهضعب

 دومحم .د ؛هتعيبطو هفيرعت ءيوحنلا ليلحتلاو .44 4١- ص ءرودق دمحأ.د «يلالدلا اهروطت

 .اهدعب امو 7؟هص؛7١٠٠٠ ةنس «عءيبدب «ةيبرعلاو ةيمالسإلا تاساردلا ةلجم ..مساجلا

 عقاومف ميدقلا يوحنلا سردلا يف بارعإلا هلثمي موهفملا اذبب "يوحنلا ليلحتلا'"' حلطصمو

 .يوغللا صنلا يف هلمجو مالكلا تادرفم نيب ةمئاقلا ةقالعلل ليلحتو فصو اهرهوج يف بارعإلا

 تالوقم لالخ نم رصانعلا هذه نيب ةمئاقلا تاقالعلا دصرو هرصانع ىلإ مالكلا كيكفتب كلذو

 زييمتلا و لاحلاو نايبلا فطعو لدبلاو تعنلاو لوعفملاو لعافلاو لعفلاو ربخلاو أدتبملا :وحن نم

 قفو -هلك كلذ سبالي امو ةدكؤملا ريغو ةدكؤملا لمجلاو اه لحم ال امو لحم اه يتلا لمجلاو

 فذحلاو ريخأتلاو ميدقتلاو ريكنتلاو فيرعتلا نم -قايسلاو ىنعملا يعارت ؛ةيجراخ تايطعم

 هيلع يوطني ام للحي نإ هلك كلذ ىلع فقي (نيح يوحنلاو .خلإ ... راضإلاو راهظإلاو ةدايزلاو

 يف اهنع عني امك اهقسنو هتامرلك تالص يف اهنع عزني ةماع طباوضو لوصأ نم ناسللا اذه

 ,ةيوغللا نيناوقلا تايلكو لوصألا تاهمأ يه دعاوق يف هلك كلذ غوصي مث .هلمج تالص

 .يبرعلا ''باطنللا"' يف ةمكحتملا

 ا



 لكب ةيوغللا ةقيلسلل اليلحت -اًضيأ -ناك لب .بسحف ناسللا اذه باحصأ دنع

 اهيلع توطنا يتلا نيناوقلاو دعاوقلا فافشتساو ةنابإلا يف اهعزانمو ءاهداعبأ

 ركفلا ةسرادم نم برض وأ ةغلل يسفنلا ليلحتلا نم برض هنأكو «ةقيلسلا هذه

 ةيزكرم ةيمهأ ' يجراخلا دعبلا"ل ناك مث نمو !ةغللا هذه ءارو نماكلا قطنملاو

 ظ . يوحنا ريظنتلا ي
 مامإلاو ينج نبا هذيملتو يسرافلا يلع يبأو هيوبيسل هتءارق يف نعمي نمو

 اذه نأ دجي ناسللا اذه لاوحأب اولغش نم مهتقبط يف نمو .يناجرجلا رهاقلادبع

 فوقولاو ةيبرعلل يوحنلا ماظنلا فصو يف هودمتعاو ةاحنلا هاعو رمأ لصألا

 ةاحبنلا ةيرظن لوصأ ىلإ فاضي نأب اًريدج ءرخآ الصأ" هلعجي امم اهرارسأ لع

 لثمي وحن ىلع مههتاليلحت يف رعشتسم دارطاب مهيدل سنأتسم لصأ هنإف ؛برعلا
 حيرصت هب اوحرصي مل نإو .هنع اوردص .مهلوصأ نم اًلصأ هجارختسا

 .”"ةنمزألا هذه يف اهل ةسبالملا لوقحلاو ةيعاتجالا تايناسللا

 عضوملا"و "عرفلاو لصألا"و "لماعلا"و "سايقلا"و "عامسلا" ناك اذإو

 دعبلا نإف .ءيوحنلا ليلحتلا يف يلخادلا دعبلا لثمت رصانع "بارعإلا نم

 كداج ىلا تايفيكلاز لاوحألاب قتعت ةيونسن لوصأ نّمض رسب هيف يجراخملا

 اهءانب هجوتو اهمكحت يتلا تاقالعلا مهفو ةفلتخملا ةيوغللا بيكارتلا اهيلع

 :يبرعلا وحتلا ةيرظن 3 -اضيأ هل -رظنيو 37 ةهض «ىس وم ا دابن .د ءةروريصلاو ةروصلا 20

 .اهدعب امو ةالم

 ها



 ةيونعم تاضويف نم كاكتحالا اذه ءارو امو «ةملكلاب ةملكلا كتحت ثيح

 نع ةاحنلا ثيدح لالخ نم اهديرجت نكمي ةيقطنم قئالعو ةيقايس تاسبالمو

 امو "باطخلا فقاومو «قايسلا" هضتقي امو "ضارغألا" و "'يناعملا" ةيئانث

 يف يركفلا جيسنلا طويخ ضعب اهتثالث لثمت ذإ "لامعتسالا دصاقم" هبلطتت

 اذه رارسأل يعاولا كاردإلا ىلع موقي ليلحتلا يف جهنم قفو يوحنلا سردلا

 ال بيكارتلل يجراخلا لكشلاو درجملا ي را دعبلا ىلع راصتقالا نأ"و ناسللا

 نم ةياغلا هذه قيقحتل دبال هنأو ةغلل يوحنلا ماظنلل اًقيقد الماش اًقصو مدقي

 نم اهءارو يوثي اميف رظنلاو تاقالعلا رهاظ نع زواجتلاو بيكارتلا ناطبتسا

 فتقوت اذإ ةريثك نايحأ يف اهيلإ لوصولا نكمي ال ةيلالد قئالعو ةيفخ ناعم

 :يلي ام هليصفت اذهو «”ةرابعلا رهاظ دنع ليلحتلا

 انف زيي خذ
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 ىنعملا ةلزنم

 ىوحتلا سردلا ىف
 عضو ىلإ -اًساسأ -افرصنم ناك لئاوألا ةاحنلا ماتتها نأ نم مغرلا ىلع

 بارعإلا نم هفرصت يف برعلا مالك تمس ءاحتنا" نم اهيعاري نم نكمت دعاوق

 اهب قطنيو ةحاصفلا يف اهلهأب ةيبرعلا ةغللا لهأ نم سيل نم قحليل ؛..هريغو

 تاملكلا غيص) ىنبملا ىوتسم ىلع برعلا مالك ديعقت نإف " مهنم نكي مل نإو

 اًمجار اذه سيلو (ىنعملا) ةاعارم نود هب مايقلا نكمملا نم نكي مل (بيكارتلاو

 «”"بسحف ةغل لك يف ىنعملاب ىنبملا وأ نومضملاب لكشلا طبرت يتلا ةقالعلا ىلإ

 دعاوق هفصوب ال يبرعلا وحنلا اذه ةينب ىلإ -ىلوألا ةجردلاب كلذك -عجري لب

 اهعقاوم ةفرعمو اهطباورو تاملكلا نيب تاقالعلل اًليلحت هفصوب لب «ةدماج

 ينع مث نمو "”مالكلا نم دوصقملا ىنعملا ديدحت ىلع دعاسي امم كلذ ريغو

 هتماقتساو (اًظفل) هتماقتساب "مالكلا ةيوحن" نع هثيدح يف يوحنلا باطخلا

 )١( صئاصخلا ١/4"7. |

 نأ ىنعملل نكمي الف اهنع ةريعم ةيناسل رطأ يف اهطارخنا دعب الإ يناعملاب كاسمإلا نكمي ال ذإ (؟)

 مل مث نمو «51-1171هدص ؛ىتعملاو ظفللا ةيضق ءرظني .ةيظفللا ةمالعلا جراخ هدوجو بستكي

 .هنايب يتأيس امك دئاوفلاو دصاقملاو يناعملا نع اًلوزعم يوحنلا سردلا يف ظفللا نكي

 ظفللا" لوح يرباجلا دباع دمحم .روتكدلا اهبتك يتلا ةميقلا ةساردلا كلت «كلذ يف رظني (*)

 .اهدعب امو 7” ص ١942 ةنس «”دلجم «١ع لوصف ةلجم "يبرعلا نايبلا يف ىنعملاو

 كشمير



 ديرجت ءانثأ يف -صرحلا لك اًصيرح ناكف «نيمزالتم نيطرش امهلعجو (ىئعم)

 يتلا -ةيبارعإلا هوجولا نيب طبري نأ ىلع -اهيلع سايقلاو اهليلحتو دعاوقلا

 اًعضاخ يبارعإلا هجولا رايتخا لعجيو ءاًمكحم اًطبر ىنعملا نيبو -مالكلا اهب حصي

 .هداسفب دسفيو ىنعملا ةحصب بارعإلا حصيف ةهج نم هتماقتساو ىنعملا ةمالسل

 حاضيإ يف ملكتملا حجني ىتح ىرخأ ةهج نم ةيوحنلا ةعانصلا ةحصل اًعضاخو

 وه ظفللا ذإ ؛ىنعملا كلذ مهف يف لبقتملا وأ عماسلا قّفوُيو هنع ةنابإلاو ىنعملا

 وه امنإ وحنلا وه يذلا بارعإلا"نأل ؛نيحيحصلا ماهفإلاو مهفلا يف هتليسو

 ."ظافلألاب يناعملا نع ةنابإلا

 هديدحتو ىنعملا صيصخت يه يبرعلا وحنلا ةفيظو نإ :تلق اذإ دعبأ ال لب

 -مهنم لئاوألا ةصاخ -ةاحنلا نكي ملو .هميظنت و ىنبملا طبض يه ام رثكأ

 ىنعملا ديدحتب يرعلا وحنلا ةفيظو طابترا ةقيقح -ةقيقحلا هذه مهتوفتل

 نم دعبأ ىلإ نوبهذي مهنإ لب -هميظنتو ىنبملا طبضب اهطابترا نم رثكأ هصيصختو

 -تاياورلا ضعب يف -يبرعلا وحنلا عضو يف ىلوألا ةوطخلا نولعجيف كلذ

 يبأ ةنبا نأ ىكحي ذإ ؛ىنعملا مهف يف أطخ هيلع بترت ىنبملا قطن يف أطخب ةطبترم
 يف ءاضمرلا :اش لاقف ؟ٌرحلا ٌدَّشَأ ام .هبأ اي :موي تاذ هل تلاق" :يلؤدلا دوسألا

 ىنعملاو ء٠٠ هص ؛ينردولا دمحأ .د ؛ىنعملاو ظفللا ةيضق ءرظنيو :(برر ع) ةدام ءبرعلا ناسل )١(

 .ةجحلا وذ :57ع00117/ج «ىرقلا مأ ةعماج ةلجمب ثحب «مساخلا دومحم 3 .ةيوحنلا ةدعاقلاو

 .اهدعب امو 2١١ ص هها4176 ةنس

 "رن



 لاقف .رحلا ةدش نم تبجعت امنإو ءاذه نع كلأسأ مل :هل تلاقف ةينب اي ةرجاحلا

 نأ مهو ءاندالوأ ةنسلأ تدسف .هلل انإ :لاق مث !!ّرحلا ٌّدشأ ام -نذإ -يلوقف :اه

 .""ةيبرعلا لوصأ هيف عمجي :اًباتك عضي

 ديفتف ةنيعم ةروص ىلع اهب قطني نأ نكمي "رحلا دشأ ام" ةرابعف اذكهو

 نيب فالتخالاو بجعتلا ديفتف ىرخأ ةروص ىلع اهب قطني نأ نكميو ماهفتسالا

 ؛ةرابعلا بيكرت ىلإ الو اهمظن ةقيرط ىلإ الو فورحلا ددع ىلإ ال عجري نيتلاحلا

 عضوو هميظنت ىلوتي يذلا قطنلا اذه ءاهقطن ةقيرط ىلإ -طقف -عجري لب

 .وحنلا ملع هدعاوق

 ةلعلاو ةياغلا وه لب ءيوحنلا سردلا يف اًيساسأ !ًرصنع ىنعملا ناك مث نمو

 ركفلا لب -يوحنلا ركفلا دشني يذلا ىمرملارودي اهوحو أشن اهلجأ نم يتلا

 :هلوقب ءكلذ نم ءىش ىلإ ينج نبا راشأ دقو «هتيصانب كاسمإلا هلك ينايبلا

 اهوبذهو اهيشاوح اومحو اهونسحو اهظافلأ اوحلصأ دق برعلا تيأر اذإف"

 يه لب .ظافلألاب يه امنإ كاذ ذإ ةيانعلا نأ نيرت الف اهوفهرأو اهبورغ اولقصو
 فيرشتو هيونتو ٍيناعملل مهنم ةمدخ اندنع ىرأا

 تسيل ةينبلا نأ نوكردي اوناك نيلوألا وحنلا خويش نأ انيري ديج صن اذهف

 اوناك امنإ ءوحنلا دعاوق نوجرختسي اوناك نيح مهنأو ىنعملا ىلإ ةاقرم الإ

 .ةةص ءيجاجزلل وحنلا للع يف حاضيإلا )١(

 .778 ١/ ءصئاصخلا )١(
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 دعاوق اهسفن يه اهنوريصيو اهنوللجيو اهسفن ةقيلسلا هذه لوصأ نوجرختسي

 يف اهوقسنو -ةشهدم ةراهمب 5 ظفللا نيب نم ةاحنلا اهصنتقا .ةيملع

 , ةقدب -اهظحلن يتلا ةمهملا لوصألا نم اًلصأ ىنعملا ادغ ىتح ؛مهتاموظنم
 . .اًريظنتو اًقيلأت ,ميدقلا يوحنلا سردلا يف -ةيهانتم

 د #خ

 :فيلأتلا ةيحان نم امأ

 اًرصنع ىنعملا نوك وهو -ةلأسملا هذه داعبأ دصر ديري نمل يرورضلا نم نإف

 دقل «هيوبيس باتك (باتكلا) ىلإ ةدوعلا -يوحنلا فيلأتلا جهنم يف اًيساسأ

 سيل نكلو ؛حيحص اذه "وحنلا" يف اباتك باتكلا اذه دع ىلع ةداعلا ترج

 قطنلا نم اهعبتا نم نكمت يتلا دعاوقلا عومجم" ةفصوب مويلا نحن همهفن !ى "وحنلا"

 سيل (باتكلا) لوألا هعجرم يف هؤرقن امك يبرعلا وحنلا نإف ءالك ”حيحص وحن ىلع

 ركفلل "نيزاوق" كلذ نم رثكأ وه لب .بسحف ميلسلا قطنلا ميلعتل دعاوق درج
 .*"ةيبرعلا قطنم وحنلا'" :يفاريسلا ديعس يبأ ةرابعبو «ةغللا هذه لخاد

 باتك نودعي اوناك !نيح -هللا مهمحر -انؤاملع يعولا مامت هيعي ناك ام وهو

 -كلذ عم -هنكلو .ىفكو ةماع فرصلاو وحنلا عجارم مظعأ سيل" هيوبيس

 اهنع قشنا ةددعتملا اهيحاون نم ةيحان ريغ يف ةيمالسإلا ةفاقثلا لوصأ نم لصأ

 يبأل «ةسناؤملاو عاتمإلا رظني ءيقطنملا يتم رشب يبأل هترظانم ءانثأ يف يناريسلا ديعس وبأ اهلاق )١(

 25 «يديحروتلا نايح

 8”7ث



 دصاقمب كاسمإلا نم هبعوتسا نم نّكمي اًباتك "اهب ىحوأو اهيلإ ىده وأ

 .!!هقفلا كلذ يف اهب اهلك ةينايبلا مولعلا

 سانلا ىتفأ ةنس نيثالث ذنم انأ"' :”لاق يمرجلا نأ يبطاشلا قاحسإ وبأ ركذي

 هيوبيس باتكو" :لوقيف كلذ يف رسلا يبطاشلا حرشي مث "هيوبيس باتك نم

 هبن دقف وحنلا يف ملكت نإو هيوبيس نأ كلذب دارملاو .شيتفتلاو رظنلا هنم ملعتي

 يف نب وه لب ءاهيناعمو اهظافلأ يف اهفرصت ءاحنأو .برعلا دصاقم ىلع همالك يف

 تافرصت هوجوو نايبلاو يناعملا ملع ىلع ىوتحا هنإ ىتح ؛هب قيلي ام باب لك

 يف ةحورطم ةلأسم "يناعملا يف ظافلألا تافرصت" هوجوو ”"يناعملا يف ظافلألا

 ”ظفللا باب" ناونعب باب :الثم كلذ نم اهنايب ىلع مئاق هنأك اًحرط باتكلا

 فالتخال نيظفللا فالتخا :مهفالتخا نم نأ ملعاو" هيف لوقي "يناعملل

 )١( .يدجنلا يلعت .ةاحنلا مامإ هيوبيس صة١8.

 )١( 5”صء.يومحلا توقايل .ءابدألا مجسعم .يف اذه هلوق رظني ١54.

 ١١7/4. ؛يبطاشلل تاقفاوملا(؟)

 لَضيأ -هب داري .هيوبيس مالك يف ءاج ام وحن ىلع ةدرفملا ةظفللا هب داري امك "ظفللا"حلطصم (4)

 "يناعملا''ب دارملاو ءاهانعم ىلإ تافتلالا نود نم .ةلمجلا اهيلع يأت يتلا ةدرجملا ةيوحنلا ةروصلا

 يف ةفلتخملا رصانعلا نيب طبرلل اهتاعارم بجي يتلا ةيلالدلا طورشلاو بيكرتلل يلالدلا دعبلا
 .377ص «يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم ءرظني .ةلمجلا

 "م1



 فالتخاو نيظفللا قافتاو .”دحاو ىنعملاو نيظفللا فالتخاو «:نيينعملا

 لوقي "ضارعألا نم ظفللا يف نوكي ام باب" :ناونعب رخخآ باب هيلي "”5نيينعملا

 «كلذ ريغ مالكلا يف هلصأ ناك نإو «ملكلا نوفذحي امن مهغأ ملعاو" :هيف

 ري

 ءيشلا نع ءيشلاب نونغتسيو نوضوعيو نوفذحيو

ري -اًقلطنم -بصنلا لاح يف ملكتملاف ءاقلطنمو ؛قلطنم لجرلا اذه مهوق -الثم -كلذ نم (1)
 دي

 ءراشأ امنإو دحأب هركذي نأ ديري ال عفرلا يف وهو لبق نم هفرع دق لجرب بطاخملا ركذي نأ"

 .مال-85 7/7 هباتكلا "قلطنم اذه :لاقف

 ريغي سيلو" ءهيوبيس لوقي ؛همدعو نيونتلا عم دحاو اهيف ىنعملاف ؛ةيظفللا ةفاضإلا" كلذ نم (؟)

 اًنابب كدنع اذه ديزيو ...ةفرعم هلعجي الو ىنعملا نم اًنيش ءاّفختسم هتفذح اذإ :نيونتلا فك

 "انرِطْمم ُضِراَع اًذَه'"و (98 :ةيآ ءقدئاملا :ةروس) "ةَبْمَكْلا َمِلاَب ايده" -هدج ىلاعت -هلوق

 "ةركنلا هب تصوت مل «نيونتلاو ةركنلا ىنعم ين اذه نكي مل ولف (14 :ةيآ .فاقحألا ؛ةروس)

 537/1 .باتكلا

 ريغ ىلع بصتني دق ءافلا باب يف بصتتي ام" نإف افلا دعب عراضملا لعفلا بصن كلذ نم (*)

 ام'' :مفوقي كلذل هيوبيس لثم دقو "ةفلتخم يناعملا نأ الإ (ْنَأ) رامضإ ىلع كلذ لكو دحاو ىنعم

 يتتيتأ ول يأ يتثدحت فيكف ينيتأت ام ءاهدحأ" :نيهجو لمتحي بيكرتلاف " ينّئدحتف ينيتأت

 "كنم ثيدح الو ريثك نايتإ كنم يأ ينثدحت مل الإ اًدبأ ينيتأت اف رخآلا امأو .ينتثدحل

 الثع /7 باتكلا

 «قباشلا(4) 8/1١ 7.

 ) 5«قباسلا( ١/ 5 2035 10.

 هما



 يف باب" اذهف «هيوبيس باتك يف ىنعملاب ظفللا ةقالع لوح باوبألا ىلاوتتو

 لعفلا لامعتسا باب" اذهو '"ىنعملا ىلع ظفللا حيحصتو ءاًفورظ ءامسألا عوقو

 .”"راصتخالاو زاجيإللو مالكلا يف مهعاستال ؛ىنعملا يف ال ظفللا يف

 تسيل فرصتلا اذه هوجوو "يناعملا يف ظافلألا فرصت" ةلأسم نأ ىلع

 لب ءاهدحو نيوانعلا هذه لثم لمحت يتلا باوبألا يف هيويبس باتك يف ةحورطم

 يمجعم لمعب موقي هنأكو ءاّبيرقت باتكلا باوبأ نم باب لك يف ةرضاح يه

 يف اهانعمو يعانصلا اهلكش يتهج نم ةملك لكل اًعبتتم هيوبيس ىرن" ذإ «يلالد

 ءانب نيسحت وأ ىنعملاب لكشلا داقعنا رفوت ةرورض هرظن يف اًلثمتمو يبرعلا مالكلا

 ليلحتلاب اهوانتي ةيوحن ةلأسم نم: اف .”"ىنعملا ءانب ىلع يوتحي يذلا لكشلا

 اهنع جتني امو ظفللا ىوتسم ىلع ثدحت يتلا تاريغتلا نيب اهيف طبري ناكو الإ

 .ىنعملا ىوتسم ىلع ريوحت وأ ليدعت نم

 ملع هل" :كلوق كلذو .عفرلا هيف راتخي باب اذه" :هلوق -اًلثم -كلذ نم

 هذه نأل ؛هجولا اذه يف عفرلا ناك امنإو "ءالصألا ّيأر ّىأر هل"و 'ءاهقفلا ٌملع

 تررم كنأ ربخت نأ درت مو لضفلاو لقعلاو ملحلاك لجرلا يف اهركذت لاصخلا

 لعجت نأو هيف لضفب لجرلا ركذت نأ تدرأ كنكلو «مهفتو ملعت لاح يف لجرب

 )١(السابق« 71731/1.

 )١ «قباسلا( ١/511.

 .١؟ةص ؛:روشاع فصتنملا ؛باتكلا يف هيوبيس ةلاسر لوح- تاظحالم (7)
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 هذه نأل "نيحلاصلا ٌبسح ٌٍبسح هل" :كلوقك ءاهلمكتسا دق ةلصخ كاذ

 عفر هجولا اذه ىلعو «تامالعو سانلا دنع ةيلحت تراص اههبشي امو ءايشألا

 لاح يف هب ترره كن "ءاهقفلا َملع ٌملع'"' :تلقف تبصن تئش نإو توصلا

 .""ملاع :هل لاقي نأ لمكتسي مل هنأكو هقفتو ملعت

 ءازإب لب «قطنلا ةيفيك طبضت ةيوحن دعاوق ريرقت ءازإب ال انه اننأ حضاوو

 اذهو «ملكتملا هدصقي يذلا ىنعملا ديدحتب ريكفتلا ريياعمو مالكلا تاهج ريرقت

 ةعانصلا ةهج نم ةحيحص ةرابعلاب قطني هيتفش كرحي امدنع ملكتملا نأ ينعي

 وهو ملكتي وأ ملكتي وهو ركفي هنأ :يأ «ىنعملا ةيحان نم رايتخا ةيلمع سرامهي

 تاقالعلاو وحنلا ماكحأ نإ لق وأ ىنعملا دلوي يذلا وه لكشلا نأكف" ركفي

 ."”"اهنع لصفني ال يذلا ىنعملا دلوت ةيبيكرتلا

 ا طن

 ريست يذلا هاجتالا اذه يوحنلا سردلاب هجتا يذلا ديحولا وه هيوبيس نكي مل

 تاشقانملل اًليلحتو اًيظنتو اًعمج ناك !نإ هلمع نإ لب «ىنعملا عم ةعانصلا هيف

 لالخ نم كلذ ىرن اى هيلع قباسلا ليجلاو هليج اهب لغشنا يتلا ةيوحنلا .

 يف قئارط مهل ّدجف ةيلاتلا لايجألا اهتبعشو لب اهتنغأ دقو .باتكلل انتعلاطم

 :اهنم .جازتما |ميأ ىنعملا عم ةيوحنلا ةعانصلا اهيف تجزتما يوحنلا سردلا

 هر تر 1 «باتكلا )١(
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 بتكب ميركلا نآرقلا صاصتخا ىلإ -اّركبم -نييوحنلا هاجتا نم رهظ ام-أ

 يف ليثمتلا انبسحو .هلكشم حيضوتو هيناعم ليلحتو هبارعإو هتغل نع ثدحتت

 نآرقلا بارعإو طسوألا شفخألا و يئاسكلاو ءارفلل نآرقلا يناعمب اذه

 يلع ىبأل تاءارقلا يف ةجحلاو بلاط ىبأ نب يكمو «ساحنلاو ءجاجزلل

 دعب ءاج نم مث ءبلاط ىبأ نب يكمل تاءارقلا هوجو نع فشكلاو .يسرافلا

 يبأو (نآرقلا بارعإ بيرغ يف نايبلا) هباتك يف يرابنألا تاكربلا يبأك ءالؤه

 .”(نآرقلا بارعإ يف نايبتلا) هباتك يف يربكعلا ءاقبلا

 ؛ميركلا نآرقلل يوحنلا ريسفتلل لوألا ةاونلا يه بتكلا هذه تناك دقو

 دنع دجن |[ى قيقد وحن ىلع ةينآرقلا يناعملاب ةيوحنلا ةعانصلا جازتما ةمق يهو

 ىلع لدي |نإف لد نإ اذهو -هللا مهمحر -نيمسلا هذيملتو نايح ىبأو يرشخمزلا

 مهعفد يذلاو "زيزعلا باتكلا" ةمدخل ةاحنلا هب ماق يذلا مخضلا دوهجملا"

 ءانبو ةمدخلا هذهب -ىلاعتو هناحبس -هللا ىلإ اًبرقت باتكلا اذه مهصالخإ هيلإ

 اف نيملسملا ىلع همهفل اًريسيتو نيكرلا اهنكرو لوألا اهلصأ ىلع ةيبرعلل

 هللا باتك نومدخي اوعفدناف بيكرتلا ليلحتو ىنعملا مهفل قيرط الإ بارعإلا

 ظ ش .""'هب ىلاعت

 بتكو وحنلا :هباتك يف هديفر ميهاربإ /روتكدلا هركذ.يذلا ءاصحالا بتكلا هذه نايب يف رظني )١(

 ءريسفتلا ١/ ١١7.

 6/١ 1١4. ريسفتلا بتكو وحنلا (؟)

 "مه



 مهفل اًربعمو صنلل ةنوكملا تاملكلا نيب تاقالعلل اًليلحت وحنلا ناك اذإو

 ىرن اننإف هتايطعمو هناكرأ نايبو مالكلا ليلحتل ةادأو اهيلع صوغلاو يناعملا

 مهنأل ؛طبضأو عسوأ ةاحنلا نم نيرسفملا دنع ىنعملاب ةيوحنلا ةعانصلا جازتما

 كلذ لالخ نم نوطبنتسيف «ةينآرقلا يناعملا ىلع ةيوحنلا دعاوقلا ليزنت نولواحي

 ليلحتلاو ريسفتلا يف مهجهنم غلب مث نمو -هناحبس -قحلا مالك نم قحلا دارم

 ."ةقدلاو رذحلا يف ةياغلا طابنتسالاو ديدحتلاو

 انف خدك

 -كاوصخ .فيلآتلا نم ريثكب هيناعمو نآرقلا بارعإ ةاحنلا درفأ امكو -ب

 بناج يف موقي اًحرش حورشلا نم ريثكب برعلا ناويد وه يذلا رعشلا -كلذ
 ديدحت يف ةمهم ةليسو وحنلا دعي ذإ ؛ةيوحنلا تاقالعلا مهف ىلع هنم ريبك

 ىنعملاب ةيوحنلا ةعانصلا جازتما ناديم نوكي انهو ءهانعمو رعشلا نيب ةقالعلا

 بيلقت نولواحي ةاحنلا ىرتف هيناعم ةرثكو رعشلا ةنورمل اًرظن ؛اًريزغو اًبصخ

 .هلمتحي ىنعملا ماد ام هجو نم رثكأ ىلع بارعإلا

 ثوحبلا نم ريثكل اًروحم -ميدقلا ذنم -ءارعشلا نيواود تناك انه نمو

 دعاوقلا ىلع ةيرعشلا يناعملا ليزنت ةاحنلا اهيف لواحي يتلا ةيوحنلا تاساردلاو

 حرش) وأ (رعشلا باتك) هيمسي اًباتك عضي ىسرافلا يلع ابأ انيأرف «ةيوحنلا

 ."هب دبعتي نيد ريسفتلا بتك يف وحنلا نإ" كلذ يف تلق دقو )١(

 ل #خةك



 يف -هللا همحر -يحانطلا /روتكدلا انذاتسأ لوقي (بارعإلا ةلكشملا تايبألا

 :باتكلا اذه ةمدقم

 ةكرحلا اهيف رهظت يتلا دهاوشلا ضعبل ضرع اميف ىلع وبأ ضرع دقو"

 وهو .ىرخأ نئارق نم نيعم نود اهفالتخاو يناعملا ديدحت يف ةمساح ةيبارعإلا

 هل دجأ ينأ بيرغلاو هيف مالكلا انئالمزو انتذتاسأ ضعيل ذلي فيرط ثحبم

 نولوقي نيذلاو قثوملا بوسنملا رعشلاو حيحصلا ثيدحلا نم ةريثك دهاوش

 نويوغلو ءاهقف دهاوشلا كلت يف ةيبارعإلا ةكرحلا فالتخال ىنعملا فالتخاب

 يف ككشي ىتح ةعنصلا باحصأ نييوحنلا دادع يف اوسيلو رعش حارشو

 مهمالك

 هتالكشم نيبو يبنتملا ناويد حرش يذلا ينج نبا يلع يبأ ذيملت وه اهو

 حراشلا ربتعا ىتح ىنعملا عم -ىلجعلا ةرظنلا دنع ضراعتت دق يتلا ةيوحنلا

 اولأسا" :لوقي تيب ىنعم نع لئس اذإ هسفن يبنتملا ناكو ءهرعشل يمسرلا

 .”"باجأل ارضاح حتفلا وبأ ناك ول :وأ ءىنج نبا :ىنعي ؛حراشلا

 رثأو هبارعإ هوجوو هلكشم نونيبيو هنوحرشي رعشلا لوح ةاحنلا نارودو

 لمحلا تاقالع لامهإ رعشلا ةسارد يف زوجي ال" :هنأ ىلع لدي هيف ةيوحنلا ةعنصلا

 نم كلذ لك نأل ؛اهتالاصتا طباورو اهتانب جيسنو ٍناعملا لخادتو اهنيوكتو

 مركك

 .؟7 ص :يحانطلا دومحم /روتكدلل رعشلا باتك قيقحت ةمدقم )١(

 .؟ص ؛عيدبلا فسويل ؛يبنتملا ةيثيح نع يبنملا حبصلا (1)
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 بمهاذمو هتانوكم قلختو هيناعم كباشت قئارطو هئانب رهوجو رعشلا رهوج
 ةيوحنلا تاقالعلا دعبت يتلا ةراضلا راكفألا انسفنأ نم حرطن نأ بجيو هعادبإ

 يتلا راوطألاو يناعملا عبن نم ةعبان اه انتسارد نوكت نأ طرشب ءرعشلا سرد نع

 لوقن نحنو اّلثم لاحلا ةلالد لفغن ال ينعي تاقالعلا هذه اهنمو ءاهيف تقلخت

 ةفوطعم ةلمجلا هذه لوقن نحنو هماضتو ىنعملا مهف لفغن الو ةيلاح ةلمجلا هذه

 كف م نع

 نييوحنلا هاجتا هب هماتهاو ىنعملاب يوحنلا سردلا ةيانع ىلع لدي امو -ج

 ةفلتخملا بهاذملاو اهدهاوشو اهءاوبأو اهوصأ نوطسبي '"يناعملا تاودأ'' وحن

 .اهيناعمو اهينابم يف

 ةفلتخملا وحنلا باوبأ لالخ ةيوحنلا تافنصملا اهتلوانت نإو تاودألا هذهو

 :فيناصتلا هذه رهشأ نمو .ةصاخ فيناصتب اهودرفأ دق ةاحنلا ضعب نأ الإ

 يورهلل (ةيهزألا)و .يجاجزلل (تاماللا)» باتكو ينامرلل (فورحلا يناعم)

 نم كلذ ىلع لدأ سيلو .4 ص ءيسوم وبأ دمحم /روتكدلا انخيشل ؛ميدقلا بدألا يف ةءارق )1١(

 ليلحتلا دع ذإ ؛وحنلا ىلع -ساحنلاو «يرابنألا نب ركب وبأ . ةصاخبو -تاقلعملا حارش دامتعا

 نيب ةقالعلا ةسارد «تاقلعملا حورش ءرظني .اهيف ىنعملا نع فشكلا لئاسو مهأ يوحنلا
 ٠١ ١-7780, هدص «ىنعملا يف ةيوحنلا تانوكملا رود ثحبم «لغرف ىيحي .د «ةلالدلاو بيكرتلا

 خخ



 لوألا مسقلاو يدارملل (ينادلا ينجلا)و يقلالل (يناعملا فورح يف ينابملا فصر)و

 ."”يناعملا فورح يف فيلأتلا ةمق دعي يذلاو ءماشه نبال (بيبللا ينغم) باتك نم

 يف ةريبك ةيمهأ نم اه ام ىلإ عجار تاودألا ناعم نايبب ةاحنلا مامتها لعلو

 اب لامحو ةعور نم ةغللا يف ام كرديو بيلاسألا نم ريثك مهفي اهبف ةيبرعلا

 مكحأ ةفلتخم ةيوغل بيكارت يف اهعضو دنع ةددعتم ناعم نم تاودألا هذه هديفت

 دصاقملا زاربإ يف اهرودو تاودألا هذه نايب ةيمهأ نع فشكي امو .اهنايب ةاحنلا

 دصاقم تناك امل هنإف" :لاق ذإ هب هباتك -هللا همحر -يدارملا ردص ام ضارغألاو

 تفرص هفورح ناعم ىلع اهرثكأ اًينبم -هفونص فالتخا ىلع -برعلا مالك

 فوقولا رسيتو اهتلق عم -يهو ءاهليصفتو اهتلمج ةفرعمو اهليصحت ىلإ ممشا

 تبأو اهيناعم ناهذألا ىلع تزعف اهروغ دعبو اهرود رثك دق -اهتلمح ىلع

 .”"اهيناعي نمل الإ ناعذإلا

 باطخلا يرجو مالكلا بيكرت يف سسألا مهأ نم ساسأ يناعملا فورحف

 يتلا يناعملاو اهئازجأ بيترتو اهبيكرت ثيح نم ةلمجلا ةساردل لخدم اهسردو

 .ةدرفملا اهظافلأ عقاوم رييغتب ريغتتو ةامو

 ميركلا نآرقلا بولسأل تاسارد ؛ملعلا نم بابلا اذه يف تفلأ يتلا بتكلا دادعت ين عجاري )١(

 يداه /روتكد يناعملا فورح ةسارد ةأشنو «47 /١؛ةميضع قلاخلادبع خيشلل
 ./ 6 ءرطم

 ١9. ص ءينادلا ينجلا (؟)
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 ريسفتلا بتك تايط نيب ترشتنا دق تناك نإو تاودألا هذه يناعمو

 فينصتلاب اهل ةاحنلا دارفإ دعي ةيغالبلاو ةيوغللا تافنصملاو نيواودلا حورشو

 .اهرسأب ةغللا ىلع وحنلا يدايأ نم ادي اهب ةصاخ بتك يف اهيناعم عمجو
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 خيشلا دي ىلع يوحنلا سردلا اهزفق يتلا ةعئارلا ةزفقلا كلت تناك مث -د

 ةفورعملا هتيرظن تناكو "زاجعإلا لئالد" :ميظعلا هباتك يف يناجرجلا رهاقلادبع

 عجري اًنيش دجاوب تسلف" هيلإ ليبسلا يهف "وحنلا يناعم" ىلع ةمئاق مظنلا يف

 مسالا اذه تحن لخديو .مظنلا ىلإ أطخ ناك نإ هؤطخو اًباوص ناك نإ هباوص

 لموع وأ هقح يف عضوو هعضوم هب بيصأ دق "وحنلا يناعم'" نم ىنعم وهو الإ
 ىرت الف .هل يغبتي ام ريغ يف لمعتساو هعضوم نع ليزأف ةلماعملا هذه فالخب

 دجت تنأو الإ هيف لضفو ةيزمب فصو وأ هداسف وأ مظن ةحصب فصو دق اًمالك

 "وحنلا يناعم'"' ىلإ لضفلا كلذو ةيزملا كلتو .داسفلا كلذو ةحصلا كلت عجرم

 .""هياوبأ نم بابب لصتيو هلوصأ نم لصأ يف لخدي هتدجوو هماكحأو

 راس يذلا مكحملا يلقعلا جهنملا نأ كردن نأ عيطتسن ةيرظنلا هذه لمأتبو

 كاردإل اًساسأ يديعقتلا وحنلا دارتعا ىلإ هداق يذلا وه" رهاقلادبع مامإلا هيلع

 ةيبيكرت تاناكمإ نم وحنلا اذه هحيتي نأ نكمي امو ؛ةغايصلل ةيقيقحلا ةميقلا

 )١( -1ص ءزاجعإلا لئالد 817
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 رهاقلادبع نأ هل هبنتلا يغبني اممو ."”"ةيعاولا هدصاقمو ناسنإلا نم برتقت
 رارسأو زاجعإلا لئالد) هيباتكب ةغالبلا يف ةعساولا هترهش عم ءاذه يناجرجلا

 نإو -هلمع نوري مهنأكو "”"يوحنلا رهاقلادبع"ب نيمدقألا دنع فرعي (ةغالبلا

 نيح يف يبرعلا ناسللا فصوو مالكلا ليلحت يف ةيوحن ةيرظن -كلذب اوحرصي مل

 هتدوج بابسأ نايبو غيلبلا مالكلا ليلحت يف ةيغالب ةيرظن هلمع نأ نوثدحملا ىري

 هيلع قلطي هيخرؤم ضعب نأ نم مغرلا ىلع وحنلا يف ديدجب تأي مل رهاقلادبع نأو"
 .”''ةيغالبلا هؤارآ يه .رهاقلادبع راثآ يف دلاخلا ءيشلا نكلو ""ةاحنلا مامإ'' بقل

 سردلا ماتتها يوحتلا فيلأتلا يف اهريغو قئارطلا هذه نم مهفيف «دعبو

 ىلع فوقولاو يوغللا ماظنلا مهتسارد اوفقوي مل ةاحنلا نأو ىنعملاب يوحنلا

 بناجلا ىلإ كلذ اوطخت لب بسحف يرظنلا بناجلا ىلع هقئاقدو هرارسأ

 يوحنلا فيلأتلل ةبصخ ةدام رعشلاو ميركلا نآرقلا نم اوذختا دقو .يقيبطتلا

 .ىنعملا عم ةعانصلا هيف جزتمت يذلا

 نيف خردل

 )١( ص .بلطملا دبع دمحم .د ؛يناجرجلا رهاقلا دبع مامإلا دنع ةثادحلا اياضق 7581 .

 يف ةدلجم نيثالث وحن يف هطسب ءوحنلا يف ادع رهاقلادبع ناك دقف 1١. 57/7 «ةاعولا ةيغب ءرظني ()

 وحنلا يف بتك ام عورأ نم وهو "دصتقملا" «ناونعب ؛ةثالث تادلجم يف هصخخلو "ينغملا" .هباتك
 .يبرعلا

 ه ١ص ؛برعلا دنع يغالبلا ريكفتلا هرظنيو نت هص «يودب دمحأ .د .يناجرجلا رهاقلادبع (*)
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 : ريظنتلا ةيحان نم امأو

 يف اًنباث اظحلم و يوحنلا ركفلا يف ةيرظنلا تالوقملا نم اًءزج ناك ىنعملا نإف

 كردأ دق"ف ءأطخملاو باوصلا نيب دودحلا مسرو دعاوقلا ريرقتو ريياعملا عضو

 ىلع امهدحأ فرشي نارمأ ةغللا قمعتو ىنعملا نع ثحبلا ةعانص نأ ةاحئنلا

 نم ةاحنلا ناهذأ يف ةوقب ةرضاح ةعونتملا هاياضق تناك مث نمو .””"رخآلا

 اذه رهظيو اهل ريظنتلاو اهيف ةيبيكرتلا رصانعلا ليلحمو صوصنلا مهف لالخ

 :يلاتلا وحنلا ىلع يبرعلا وحنلا ةيرظن ةينب يف ىنعملا عقوم عبتت نم حوضوب

 بارعإلاو ىنعملا ©

 يناعملا ىلع لدت -اقورحو تاكرح -بارعإلا تامالع نأ ةاحنلا ىري (أ)

 يناعملا نم اهريغو «ةفاضإو ةيلوعفمو ةيلعاف نم ءامسألا روتعت يتلا ةفلتخملا

 .هضارغأو هدصاقم نع ملكتملا هب ربعي يذلا ءبيكرتلا روتعت يتلا

 لوحتلا ةفرعم ىلإ ليبسلا وه ىرخأ ىلإ ةيبارعإ ةئيه نم ظفللا لوحت دصرف

 لامتحالا عفريو يناعملا نيب زييمتلا ققحي'"' بارعإلا نأل ؛رخآ ىلإ ىنعم نم

 ىلع لدت ةيظفل تامالعب قيرفت هرودف ديقم دحاو ناكمإ رايتخال لاكشإلاو

 ين" وه يذلا هسفن "بارعإلا" ظفل نم حضاو ىنعملا اذهو '”"'ةيلالد قراوف

 لئالد يف ةءارق ءرعشلاو وحنلا .فصان يفطصم .د «زاجعإلا لئالد يف ةءارق هرعشلاو وحنلا )١(

 ش .7 4ص (19/01ةنس ا“ عء١ حم «ءلوصف ةلجم ءزاجعإلا

 ,5-708 هالص .يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ (؟)
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 مث نمو .”"هسفن يف امع نابأ اذإ اًبارعإ لجرلا برعأ ردصم .ءعضولا لصأ

 يناعملا نيب قرفي هنأ هتدئاف" بارعإلا نأ يوحنلا ركفلا لوصأ يف رقتسا

 يناعملا كلت اهيلع بقاعتت يتلا ةملكلا بارعإلا لخدي مل ول يتلا ةفلتخملا

 ءارآ الو وحنلا ملع مهفي نأ ردقي مل لصألا اذه" مهني مل نمو ""تسبتلا

 نم دئاصقلاو دهاوشلا ريسفت يف ةيبرعلا ءاملع ءارآ الو مهريسفت يف نيرسفملا

 :بابلا كلذ يف مهطباوض نم ناك مث نمو ”"رعشلا

 ثدحي يذلا ىنعملا ىلع ةلالدلا" -لصألا ين -بارعإلا ةدئاف نأ" »

 .""'لماعلاب

 .”''ءايشألا يف ةضراعتملا يناعملا ىلع ةلالدلل ؛هب ىتؤي بارعإلا"و

 .٠ ىنعمل لصألا يف مالكلا لخد اهنإ بارعإلا"و '".

 ١ ص .لجترملا( 7

 .اهسفن ةحفصلا «قباسلا (؟)

 ىلإ بسن امل نكي مل اذهو ١١18, ص ءةفرع دمحم خيشلا ةعماجلاو رهزألا نيب ةاحنلاو وحنلا (؟)

 هب ىتؤي امنإو «يونعملا فالتخإلاو قرفلل ءامسألا ىلع لخدي مل بارعإلا نأ نم -برطق

 ةيرظنلا ءانب وأ يوحنلا ثارتلا يف رثأ يأ .هفل فل نمو -مالكلا عطاقم نيب يتوصلا لصولل

 1 .ةيبرعلا ةيوحنلا

 ١١. اص :نيبولشلا يلع يبأل ؛ةئطوتلا (4)

 .١؟اةص .دصتقملا (5)

 .؟ ١ص «فاصنإلا(5)
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 :مهوق لثم نم «كلذ يف مهتارابع ترتاوت دقو

 صنلا

 لعافلا نيب قرفيل ؛مالكلا لخد اهنإ بارعإلا

 «هيلإ فاضملاو ؛كولمملاو كلاملاو .هب لوعفملاو

 .يناعملا نم ءابسألا روتعي ام رئاسو

 الأ ظافلألاب يناعملا نع ةنابإلا وه بارعإلا

 ركشو .هابأ ديعس مركأ :تعمس اذإ كنأ ىرت

 رخآلا بصنو امهدحأ عفرب تملع «هوبأ اًديعس

 اًدحاو اًجرش مالكلا ناك ولو ءلوعفملا نم لعافلا

 .هبحاص نم امهدحأ مهبتسال

 يف ةئفاكتملا يناعملا نيب قرفلا وه بارعإلا

 «مالكلا لصأ وه يذلا ربخلا فرعي هبو ظفللا

 نم فاضم الو ؛لوعفم نم لعاف زيم ام هالولو

 نم ردص الو ,ماهفتسا نم بجعت الو .توعنم

 .ديكأت نم تعن الو ءردصم

 م0134

 هردصم هبيحاص

 050١٠" (ه"*:؟ تا

 :صئاصخلا ىنج نبا

 مه ١/ (ها97 :ت)

 اك (ه90)



 صنلا

 . ىتح اهيناعم ىلع ةقلغم ظانلألا نأ ملع دق

 ضارغألا نأو اهحتفي يذلا وه بارعإلا نوكي

 وه هنأو اه جرختسملا وه نوكي ىتح اهيف ةنماك

 ىتح هناحجرو مالك ناصتن نيبتي ال يذلا رايعملا

 .هيلع ضرعي

 . .قحلت يتلا يناعملا ىلع ليلد بارعإلا نإ
 .كلذ ريغ وأ الوعفم وأ ءالعاف هنوك وحن «مسالا

 ىلع لاد بارعإلا هوجو نم دحاو لك نإ

 .وحنلا ملع نيناوق كلذل دهشت امك «ىنعم

 هيلإ رقتفي هنأل ؛ءاسألا يف لصأ بارعإلا

 ش .يناعملا نيب ةقرفتلل

 ةرابع نييوحنلا نم نيققحملا دنع بارعإلا

 ثداحلا ىنعملل اًئيبم :ةملكلا رخآ لوعجملا :نع

 .بيكرتلاب اهيف

 يف هب دصق ا(نإءتاكرحلا يف رييغتلا اذهو

"555 

 هيي اسي

 رهاقلادبع

 ناجرخلا

 (ه الا :ت)

 ٍليهسلا

 (هادما :ت)

 ىكاكسلا

 1 (ه 575:تل

 روغفصع نبأ

 (ه559:ت)

 كلام نبا

 (هااالا :ت)

 عيبرلا يبأ نبا

 هردصم

 لثالد

 /ما/ :زاجعإلا

 :دضتقملاو

 4ال/

 :ركفلا جئاتن
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 لمجلا حرش
٠١/١ 

 حرش

 التسهيل:١/ 77

 :طيسيلا



 صنلا

 ةيلوعفملاو ةيلعافلا نم يناعملا ىلع ةلالدلا لصألا

 .ةفاضإلاو

 قلع لقد دنآو ريالا هتازتنإلا : ضيا
 هقحلت ال يناعملا كلتو .برعملل ةقحاللا يناعملا

 .هقيقحتب ملعلا لوصحو هليصحت دعب الإ

 ىلع فقويو يناعملا زيمت هبف بارعإلا امأ

 ام :لاق ول اًلئاق نأ كلذو ؛نيملكتملا ضارغأ

 اذإف .هدارم ىلع فقوي مل برعم ريغ .ديز نسحأ

 ىنعملا نع بارعإلاب نابأ ءاَديز نسحأ ام :لاق

 مهف مهريغل سيل ام كلذ يف برعللو دارأ يذلا

 .يناعملا نيب اهريغو تاكرحلاب نوقرفي

 د

 ةيحاص

 (ه"74)

 ميقلا نبا

 )١هلاه(

 يشكرزلا
 (هالة:)

0 

 هردصم

 هيكل ولالا

 :دئاوفلا

 مغ/١

 :ناهربلا

 ما

 مهف دعب الإ ميقتسي ال بارعإلا نأ :يوحنلا ركفلا يف رقتسا مث نمو (ب)

 كلذ يف مهتالوقم نمو .هل وه يذلا هجولاو هقح ىلع يرجي ىّتح ؛ىنعملا

 ةلوقملا كلتو "اهل عيباتو «يناعملل مداخ بارعإلا"و هد" حفلا عرف بارعإلا"

 :ةيمهألا ةياغ يف نيتقيقح ىلإ ريشت

 1-18 «يطويسلل .ناقتإلاو 07١ ؛يشكرزلل «نآرقلا مولع يف ناهربلا ( 1(

 د1



 اًلغاش بارعإلا نكي ملف هيلع رطيسمو بارعإلا ىلع مكاح ىنعملا نأ :امفوأ
 «ىنعم نم هتايط يف هلمحي امو بيكرتلا نايب مهلغشي ناك ام ردقب لئاوألا ةاحنلل

 نبا لوقي .بارعإلا ءافيتسا نم مهأ ىنعملا ةماقتسا نأ مهنيب ددرتي ناك دقو

 ةحصل بارعإلا دسفت ىتح اهيناعمل اهظافلأ ىلع لمحت دق برعلا نإف" :ينج
 ىنعم ةدارإل كلذ نإف فولأمللا تمسلا ىلع جورخ كانه ناك اذإو "”ىنعملا

 ؛”هيوبيس لوقي (ى "اًهجو هب نولواحي مهو الإ هيلإ نورطضي ءيش سيلو'' نيعم

 هنع فشكي يذلا ىنعملا ىلإ رظنن نأ دبال لب ءصنلا برعن نأ يفتكي ال كلذلو

 .هلئاق ىلع دودرمف الإو .لوبقم بارعإلاف اًحيحص ناك نإف .بارعإلا اذه

 هبرعي ام ىنعم مهفي نأ برعملا لع بجوأ نأ دعبف ماشه نبا مهفلا اذه دكؤيو

 يف رظني ملو ظفللا رهاظ ىلع اهيف ينب ىتم ةلئمأ هللا نوعب دروم انأ اهو" :لاق

 اذه مهو اهيف نيبرعملل عقو ةلثمألا هذه ضعبو .داسفلا لصح ىنعملا بجوم

 .20/7/5 .نوصملا ردا( 0

 ) )7١ابستحملا 7/7 2.7311

 نم لصأ وه لب ءبسحف "ةيرعشلا ةرورضلا " باب مكحي ال أدبملا اذهف ,*5 /5 .باتكلا (؟)
 .هلك يوحنلا ركفلا اهيلع ينب يتلا ةيلكلا لوصألا

 ) )4«ينغملا 7/ 17١.
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 يمجعملا) يلالذلا ىنعملا رود ابلاغ -لفغن نأ عيطتسن ال اننأ :(هيناث

أو" :ماشه نبا لوقي ؛يارعإلا مكحلا يف (مالكلل يبيكرتلا وأ .تادرفملل
 لو

 بارعإ زوجي ال اذهو ؛اًبكرم وأ اًدرفم هبرعي ام ىنعم مهفي نأ برعملا ىلع بجاو

 ."" هملعب -ىلاعت -هللا رثأتسا يذلا هباشتملا نم اهغأب لوقلا ىلع روسلا حتاوف

 ءاهتينبو ةملكلا ةغيص ىلإ رظنلاب اهيف بارعإلا حص ةلثمأ كانه تناك اذإو

 الإ اهيف بارعإلا حصي ال -اهنم اًفرط ماشه نبا ركذ -ىرخأ ةلثمأ كانه نإف

 .اهانعم ىلع فوقولا دعب

 «ليلحتلاب صوصنلا نولوانتي انيح «ةاحنلا دنع اًحضاو هدجن لصأل اذهو

 ةلكشملا ةصاخو «تايآلا ضعب بارعإ نوئدتبي مهارئف ؛ميركلا نآرقلا ةصاخو

 .:وحن نم تارابعب ءاهنم

 ءاّديدش اًبارطضا اوبرطضاو كّريثك اًالتخا ةيآلا هذه يف سانلا فلتخا"-

يآلا يف روكذملا ينعملا ةفرعم دعب الإ بارعإلا ةفرعم يلإ ليبس الو
 .”"ة

 نم ءيش ركذ نم دبالو ءاّبارعإ نآرقلا يف ام بعصأ نم عضوملا اذه"و- ه

 .”"'اهل مداخ هنإف بارعإلا ىلع هب ءيضتسل ؛ةيآلا يناعم

 .""'هيف دارملا ضرغلا ىلع ددحمو هانعمل عبات هيف بارعإلا رمأ اذه'"- ه

 .119/7 «قباسلا(١)

 .774/7 ؛نوصملا ردلا (1)

 .217/7 /4 «قباسلا (")
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 هيلإ مهتافتلا لثميو -يوحنلا سردلا يف -”يرهوج رود هل يلالدلا ىنعملاف

 ىوتسملا ىلع ريسفتلا فلخت اذإ ةصاخو هنع نوردصيو هيلإ نوعزفي اًنباث ظحلم
 :ةاحنلا كاردإ يوحنلا ركفلا يف كلذ رهاظم نمو .”صلاخلا يوحنلا

 اهتينب يف ةيفرصلا ةينبألا نم ريثك ةغايص يف طبض نم ةلالدلا هب موقت ام.١

 ىنعملا :يأ اذه نم مكحأ رمأب الو سايقب طبضت ال" يهف :ةئراطلا و ةيلصألا

 يف درطا ام وهو -هيوبيس اندجو كلذلو ؛"ليلخلا ذخأم اذكهو -يلالدلا

 لمعب موقي هنأكو اًيوغل اهرسفيف'" غيصلا يناعمل ضرعتي -هدعب يوحنلا ركفلا

 .١75157/1:ينج نبال .بستحملا(١)

 «يلالدلا ال يقيظولا ىنعملا عرف بارعإلا نأ ناسح مامت /روتكدلا ذاتسألا هيلإ بهذ امل اقالخخ (7)

 نييوحنلا نأ" ىري امك ىنعم تادرفملل نكي مل ولو بارعإلا نكمأ قيلعتلا نئارق تحضتا اذإف

 يف أطخلا ىهتنمو ةدعاقلا يف باوصلا ىهتنم يف اوناك" ىنعملا عرف بارعإلا نإ ''اولاق منيح

 يلالدلاو .اّنيح يمجعملا ىنعملا ىلإ اهوفرص ثيح اًبيعم اًقيبطت ىنعملا ةملك اوقبط مهمأل قيبطتلا

 ىنعملا نيبو بارعإلا نيب اّدج ةقيثو ةلصلا نأ قحلاو :يفيظولا ىنعملا ىلإ اهوفرصي ملو .ائيح
 يأيو ءاًحيحص اًبارعإ اهتبرعأ كنأ يعدتل ؛قايسلا يف ةملكلا ةفيظو ملعت نأ يفكيف يفيظولا

 عرف -اَذِإ -بارعإلا ؛يوغللا اهموهفم ىلع اهتلالد نم ال اهعضوو اهتغيص نم ةملكلا ةفيظو
 ناكو ءاّباوص ةاحنلا لوق ناك انه نمو «يلالدلا ىنعملا الو يمجعملا ىنعملا ال يفيظولا ىنعملا

 .1/87ص ءاهانبمو اهانعم «ةيبرعلا ةغللا" أطخ مهقيبطت

 نش نسوا اخد يرتلا نعت ةيراق ءرظني (7)

 .اهدعب امو "7ص «ةيفرصلا ةينبلا رود ءرظنيو 2١16/5 .باتكلا (:)
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 لكل اًعبتتم هيوبيس ىرن نحنف .ءامسألاو لاعفألا هلوانت يف كلذو يلالد يمجعم

 ."""يبرعلا مالكلا يف اهانعمو يغايصلا اهلكش يتهج نم ةملك

 يوغللا بيكرتلا لخاد ظفللا رايتخا يف رثأ نم ةلالدلا هب مؤقت ام 0

 نمو ؛هيف بارعإلا ةكرح كلذكو ةيوغللا رصانعلا ةكرح طبض اهلالخ نم متيف

 :ب ةاحنلا متها مث

 .حبقو نسح نم اهيلع بترتي امو «ةيوحنلا قئالعلا نيب ةيلالدلا قراوفلا نايب-

 نع رابخإلا نع ثدحتي وهو هيوبيس هركذ ام :كلذ نع نئبني لثم اذهو

 ؛ةركنب ةركنلا نع هيف ريخن باب اذه" :هيف لوقي باب يف اهلثم ةركنب ةركدلا

 دحأ ناك ام"و "كنم اًريخ دحأ سيل"و '"كلثم دحأ ناك ام" :كلوق كلذو

 نأ يفنت نأ تدرأ ثيح ةركنلا نع انهاه رابخإلا نسح امنإو "كيلع أرتح

 اذإو اذه لثم هملعت نأ ىلإ جاتحي دق بطاخملا نأل ؛هقوف وأ ءيش هلاح لثم يف نوكي

 ناك'' :تلق ولو .هلهج ناك هملعت ءيش اذه يف سيلف "اًبهاذ لجر ناك'' :تلق

 نالف لآ يف كلذ نأ هملعت نأ ىلإ جاتحي دق هنأل ؛نسح 'اًسراف نالف لآ نم لجر

 نأ ركتتسي ال هنأل ؛نسحي مل "اًسراف موق يف لجر ناك" :تلق ولو .هلهجي دقو

 .""'حبقيو نسحي وحنلا اذه ىلعف ,موق نم نوكي نأو سراف ايندلا يف نوكي

 )١( لة ص «باتكلا يف هيوبيس ةلاسر لوح تاظحالم ١ .

 . 0/١ «باتكلا (؟)



 يأف بيكرتلا ةهجو ريغتو ىنعملا لكشت يف اهرودو ةيبارعإلا ةمالعلا ريغت *

 :هنأب تافيرعت ضعب يف -وحنلا ددح دقو .ىنعملا يف ريغت هبلطتي ةمالعلا يف ريغت

 قورفلا كاردإ ىلإ كلذ مهعفد دقو ”"بارعإلا تاكرح ريغتب ةلالدلا ريغت"

 بيكرتلا رهاظ نيب ةقيقدلا قورفلل نطفتلاو .ةفلتخملا بيكارتلا نيب ةيونعملا

 .ةيبرعلا تالامعتسا نم ريثك يف هنطابو

 :كلذ ةلثمأ نمو

 اذ نم" :مهوقو "كنم ٌريخ اذ نم" :مهلوق نيب قرفلا نع هيوبيس ثيدح .

 أدتبمل ربخ عفرلا يف ”ريخ" نأ يف ايهتيي وحتلا قرفلا  ىدغت دقق "كنم اًريخ

 يف "اًريخ" نأو "كنم ريخ وه يذلا اذ نم" :ريدقت ىلع ةلصلا ةلمج يف فوذحم

 قرفلا نع ثيدحلا ىلإ كلذ هيوبيس ىدعت دقل لوصوملا مسالا نم لاح بصنلا

 :هلوق ىلع وهف "كنم ريخ اذ نم" :مهوق انأو" :لاقف :نييكرتلا نب يلالدلا

 كل نابتسا دق ناسنإ ىلإ ئموت وأ ريشت نأ درت مل كنأل ''كنم ريخ وه يذلا نم"

 نإف .كنم لضفأ وه يذلا اذ نت تدرأ كنكلو هكَمِلعُيَف لوئسملا ىلع هّلضف

 كنم اًريخ ٌتبصن هّكَمِلعُي نأ ٌتدرأف هيلع هّلضف كل نابتسا دق ناسنإ ىلإ ٌتأموأ

 راص دق يذلا اذه نع كلأسأ نأ ديرأ اهنإ :تلق كنأك "اًتاق اذ نم" :تلق اق

 توص يف نأ :يأ ”"'اّتاق كئاشاان"' بصنك هبصنو اه ْكَّلَضَف دق ٍلاح يف

 )١( ص «نودلخ نبال ءةمدقملا 4 0.

 2 «ساتكلا (؟)
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 -ىنعملا يف -بوصنملا لعجت نأ زوجي الو بصنلا توص يف سيل ىنعم عفرلا

 ناك اذإ "هيلع َبثأف ينمتش هتبسح" :لوقتو ":هلوق كلذ نمو «عوفرملا ةلزنمب

 "بوثولا '"' ناك نإو ."هيلع تبثول ينمتش ول نأ'' :هانعمو ءاّعقاو "بوثولا"

 .""عفرلا الإ سيلف عقو دق

 ورمع الو ءاثاق ديز ناكام" :مطوق ليلحت يف يضرلا هدروأ ام :هريظنو »

 يف نايفنم دوعقلاو مايقلاف -اًدعاق :يأ -تبصن اذإف" :لاق "ٌدعاق وأ ءادعاق

او «يضاملا يف فتنم مايقلاف -ٌدعاق : يأ -تعفر اذإو ,ىضاملا
 .”"لاحلا ين دوعقل

 يف بصنلاو عفرلا نيب قرفلا يف ميركلا نآرقلا وبرعم هركذ ام :هنمو »

 ُدِطاَسَأ اوُلاَق ْنُكُيَر َلَرنَأ اًذام ْمُه لبق اَذإَو" : -ىلاعت -هلوق نم (اذام)باوج - 7

 .0"'اًرْيَخ اوُلاَق ْمُكُبَر لَن اًذاَم اوُقَنا َنِْذلِل َليِقَو" :-ىلاعت -هلوقو ”"'َنِلَّوَألا

 ةروس يف مث ءلوهجملل ىنبملا (ليق) يف دحاو نيتيآلا قايس نأ انه حضاوو

 عفرب ىلوألا ةيآلا يف باوجلا ءاج دقف كلذ عمو (مكبر لزنأ اذام) لاؤسلا

 .(اًريخ) بصنب ةيناثلا ىفو (ريطاسأ)

 كرك /؟«قباسلا ( 10(

 تق ؛ةيفاكلا حرش (؟)

 . 54 :ةيآ ءلحنلا :ةروس (*)

 .ال٠ :ةيآ «لحنلا :ةروس(4)
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 هيجوت امأ (وه) :هريدقت فوذحم أدتبملل ريخ هنأ (ريطاسأ) يف عفرلا هيجوتو

 لاق (لزنأ) :هريدقت .فوذحم لعفل هب لوعفم هنأ وهف (اًريخ) يف بصنلا

 «نيرفاكلا نع رابخإ ةيآلا نأل (لزنأ) ردقي ملو (وه) لوألا يف ردق امنإ :نوبرعملا

 يناثلا يف ردقو ءريطاسأو بذك هدنع وه امنإو ءنآرقلا لازنإل دحاج رفاكلاو

 :يرشخمزلا لاق هللا دنع نم لزنم نآرقلا نأب نينمؤملا باوج نم هنأل (لزنأ)

 باوجو ررقملا باوج نيب الصف :تلق ؟لوألا عفرو اذه بصن امل :تلق نإف"
 اًنيِب لاؤسلا ىلع باوجلا اوقبطأو اومشعلتي مل اولئس امل ءالؤه نأ :ينعي .دحاجلا

 باوجلاب اولدع كئلوأو ءاّريخ لزنأ :يأ ءاًريخ اولاقف «لازنإلل اًلوعفم اًفوشكم

 .”"ءىش يف لازنإلا نم سيلو .نيلوألا ريطاسأ وه :اولاقف .لاؤسلا نع

 ركفلا يف -ةكرح لكل امنإو .فلتخت ةيبارعإ تاكرح درحم تسيل -نذإ -ةلأسملاف

 .اهيضتقت يتلا اهتاقايسو ةيونعملا اهتالباقم -يوحنلا

 انف مف نق

 ماكحألا مهف يف ريبكلا رثألا بيكارتلا نيب قورفلا مهكاردإل ناك دقو اذه

 لتاق اذه" :لاق اًلئاق نأ ول" :لوقيف اذه نم ءيش ىلإ ةبيتق نبا ريشيو «ةيهقفلا

 م هنأ ىلع نيونتلا لدل ةفاضإلاب "يخأ ّلتاق اذه" :رخآ لاقو نيونتلاب "يخأ

 اًررص يشرق لتقي ال" :لَي هللا لوسر لاقو «هلتق هنأ ىلع نيونتلا فذح لدو هلتقي

 )١( بفاشكلا 3507/7



 الو دترا نإو لتقي الأ يشرقلل مالكلا رهاظ بجوأ اًمزج هاور نمف '”"مويلا دعب

 دتري ال هنأ شيرق نع ربخلا ىلإ ليوأتلا فرصنا اًمفر هاور نمو .لتق نإ هنم صتقي

 .""نيينعملا نيذه نيب قرف فيك "بارعإلا" ىرت امفأ «لتقلا قحتسيف مالسإلا نع
 يئاسكلا اهالمأ يتلا ىوتفلا كلت ءاملعلا سلاجتو وحنلا بتك تددر دقو

 هذه يف قالطلا مكح نع ديشرلا نوراه هلأس امدنع يضاقلا فسوي يبأ ىلع

 ْ :تاينألا

 ُاْضَأ ُقرَخافُهنهاييقرتْنإو " ُنميأ ٌقفرلافٌدنهاي يُّفرَتْنإ)
 ٌملظَأو ٌقعأ ف رحت ْنَمواَنالَ ٌةميِرَع ٌقالطلاو ءٌقالط ٍتنأف

 ”(مَدَقُم ثالثلادمبئرصالامف 2 ٍةقيفَر ريغ تنك نإ ابب ينيب
 ءانالث قلطت (اًنالث) بصن اذإو «ةدحاو قلطت (ٌثالث) عفر اذإ :هنأب باجأف

 ةددعتم ءارآو ليوط شاقن تايبألا هذه نم يعرشلا مكحلا جارختسا يف ءالعللو

 "حتفلا دعب اًربص يشرق لتقي ال" :باب (1781)مقر «ريسلاو داهجلا باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 باب ؛هننس يف يمرادلا هاورو ١504/0 ءاهحورشو ةتسلا بتكلا ,نئسلا ةعوسوم :رظني

 : .198/17 «تايدلا

 )١( ص ءنآرقلا لكشم ليوأت ١6. .باتكلا .رظنيو ١/1.

 «بلعت سنا رظبي ةبسن نودزختلا تك نم ريتك قف تذوو دقو «ليوطلا نم تاينآلا لع

 رئاظنلاو هابشألاو 0١/١: ءينغملاو 215/١ «شيعي نبال لصفللا حرشو 078 ص

 ١/ 574.  «يدادغبلل ينغملا تايبأ حرشو :409/7 «ةنازخلاو 0570/4784 /*

 .رداصم نم هركذ ىبس اهيف عجارت (4)

 ت4



 نيثحابلا دحأ هصخو ء.هقفلا لوصأ بتك هتلوانت عساو باب اذه نأ ىلع

 تايآ نم ماكحألا طابنتسا يف ةيوغللاو ةيوحنلا ةلالدلا رثأ) :يه ةلقتسم ةساردب

 يوغللا سحلا ونص" يوحنلا ليلحتلا ادغ «جهنملا اذببو "(ةيعيرشتلا نآرقلا

 ٍناعملا ىلع ينابملا بيترت هوجوو بيكرتلا قئارط نيب قورفلا َكاردإو فهرملا

 باوبألاو تاحلطصملا نم ةلمج ال فيطللا ركفلاو مهفلا بقاثب كردت ًةعنصو

 .""ةيؤر ريغ نم ظفحت

 انف طف

 ةفيظولا حيضوت يف مهم رود نم ةلالدلا هب موقت ام ةاحنلا كردأ كلذك .*

 هيف طرتشي ذإ زييمتلاك ”ىرخألا فئاظولا نيبو اهنيب قيرفتلاو اهسفن ةيوحنلا

 اهنأ ال اهانعم ديفي هنأ (نِي) ىنعمب هنوك نم دارملاو" (نم) ىنعمب نوكي نأ

 .”"اهريدقتل حلصي ال دق ذإ ؛مالكلا مظن يف ةردقم

 ةرهاظ) « هباتك يف ضيعرلا ميركلادبع /روتكدلا هبتك ام -اًضيأ -عجاريو «يدعسلا رداقلادبعل )١(

 .ىنعم لاب اهطابتراو بارعألا تامالع نع قيش ثحب هيفف (ةيبرعلا يف بارعإلا

 )١( «برعلا دنع يغالبلا ريكفتلا ص١١ 2.

 ليلحت لوصأو ءاهدعب امو ١75 ص "ةلالدلاو وحنلا" :هباتك يف .ةسامح روتكدلا هبتك ام رظني (*)

 4١. ةص «شواشلا دمحم .د ؛ةيوحنلا ةيرظنلا يف باطخلا

 7,184 /7 «ينومشألا لع نابصلا ةيشاح (4)

 ع ع2



 نوكي نأ ىرخأ ةرابعبو ؛ةئيهلا نايبل اروكذم" نوكي نأ هيف طرتشي لاحلاو

 كرك بوصنملا تعنلا نع هزيمي يلالدلا طرشلا اذهو ""اذك لاح يف اًعهفَم

 .توعنملا دييقتل قوسم انه تعتلا نإف " اًيكار الجر تيأز'"

 وأ فيرعتلا تدافأ اذإ ةيونعم نوكت دقف اهتلالد عونتب عونتت يهو ةفاضإلاو

 ."اًصيصخت الو اًميرعت دفت مل اذإ ةيظفل نوكت دقو ءصيصختلا

 نم -بارعإلا يف'اهعوبتمب اهطابترا ثيح نم تيباشت نإو يهف «عباوتلاو

 0 ةدحاو ةهج نم هقباس بارعإب برعأ ناث لك عباوتلا" :اهفيرعت يف ليق مث

 ىلع كلذ مهناعأ دقو .مهبتك يف ررقم وه ام ىلع ةلالدلا ثيح نم زيامتت اهنإف

 هجوأ ىلع فوقولا دصق ةبراقتملا "اهميهافم"و "ةيوحنلا تالوقملا" نيب ةن راقملا

 ش .ىنعملا ثيح نم فالتخالاو قافتالا

 دجي ذإ" ةيوحنلا باوبألا دودح ءارقتسا نم ثحابلل نيبتي امم كلذ ريغو

 دعبلا نايبب بابلا نوءدبي اوناكف ةاحنلا دنع حضاو لكشب اًرراب يلالدلا ظحلملا

 نم هريغ نم ىنعملا ثيح نم بابلا هب زيمتي ام حرش يف ةضافإلاو هيف يلالدلا

 ةيبارعإلا ةلاحلاو ةيفرصلا طورشلاك .ىرخألا دحلا رصانع امأ .ىرخألا باوبألا

 رصانتع تأدب مث كانهو انه ثيدحلا ايانث يف درت تناك دقف ةيعقوملا تازيمملاو

 ' 2159/7 «قباسلا عجرملا (1)

 .اهدعب امو 7١7/17 «ةيفاكلا حرش (؟)

 .الالال /” «قباسلا (*)

 - ةءاع



 يف -اوناكف .هيف ةصوصخم عقاوم ذخأتو حضتت ةاحنلا نم نيرخأتملا دنع دحلا

 نوحضوي مث ةيبارعإلا ةلاحلاو يفرصلا طرشلا نايبب بابلا دح نوءدبي -بلاغلا

 ."”””هيف يلالدلا دعبلا

 كف اذ لذ

 ههجو ىلإ هفرصو بارعإلا هيجوت يف زراب رود نم ةلالدلا هب موقت ام .5

 ةدعاقلا فلختت دقف ةيوحنلا ةعانصلا يف زاج نإو ءاهريغ زوجي ال ةدحاو

 نوكي مث نمو «ىنعملا داسف ىلإ ةزئاجلا بارعإلا هوجو ضعب يدؤتو ةيوحنلا

 .رخآ نود بارعإلا نم اًهجو هل ددحيو هدشريو يوحنلا دوقي اًيداه ىنعملا

 نم" فطعلل واولا نوكت نأ عنتمي "سمشلا عولطو ديز تام" :مهوق يفف

 هب موقي ال سمشلا عولطو ىنعملا يف كيرشتلا يضتقي فطعلا نأل ؛ىنعملا ةهج

 الوعفم "سمشلا عولط'" نوكتو ةبحاصملل واولا نوكت نأ ملي كلذلو توملا

 :موق نهعم لوعفملا لع بصنلا بوجو يف هريظنو '”"هعم

 ."قيرطلاو ترس" -

 . ''ةبشخخل - او ءاملا ىوتسا"و 2-5

 .7ص «يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم )١(

 .718 ١/ .حيرصتلا حرش (0)



 راسو ترس :لاقي نأ نكمي الف ءهيلإ ريسلا دانسإ حصي ال قيرطلا نأل"

 (ءاملا ىوتسا) هلثمو قيرطلل اًبحاصم هنوك لاح ريسلا ثدح :ىنعملا لب قيرطلا

 .0”"ةبشخلل اًبحاصم هن 7 لاح عفترا :يأ

 هلوق يف واولا نوكت نأ هيف عنتمي وي ُتَقَلَح نع نرد" :-ىلاعت -هلوق

 :ىنعملا لب «نيبذكملا كرتاو ينكرتا :ىنعملا سيل ذإ ؛فطعلل "َنْيَّذَكْلاَو"

 لالجإو ة# هل ميظعتلا ديزم نم اذهو مهل عفشت الو مهنم مقتنأ ينكرتا"
 يف واولا دعب ام نوكي نأ زاوج نم ؛يربكعلا هيلإ بهذ امل اًقالخ .""هردقل

 -ىلاعت-هللا نوكي نأ هيف مزلي هنأل ؛دساف وهو" :يثكرزلا لاق «”اقوطعم نيتيآلا

 ءاًديحو تقلخ نم كرتاو ينكرتا :لاق هنأكو .هكرتي نأ -مالسلا هيلع -هيبن رمأ

 واو وهو مهنيبو ينيب لخ :دارملا نوكي نأ نيعتف نيبذكملا كرتاو ينكرتا كلذلو

 .”"اهعضرل اهليصفو ةقانلا تكرت ول :كلوقك عم

 ١/ ٠٠١ :ليقع نبا ىلع يرضخلا ةيشاح(١)

 ١١. :ةيآ ءلمزملا :ةروس (؟)

 .1١:ةيآ ءرثدملا :ةروس (*)

 .77 /5 «نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (:)

 .4ا/7 /؟ .نايبتلا (0)

 7/4 «ناهربلا قفز
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 :سيقلا ئرما تيب ىلع هيوبيس قلع دقو

 "ٍلاَلاَنِملِيلَت ْب ْطَأ[َو ءيناَمك ٍةَميِهَم ىنذآل ىتشأ ام َنأوَلَ
 بولطملا ناك امنإو ءّيولطم (ليلقلا) لعجي مل هنأل ؛(ليلق) عفر امتإ" :هلوقب

 .””"ىنعملا دسف بصنو كلذ دري ملولو كّيفاك (ليلقلا) لعجو كلملا هدنع

 ام ٍماَحْرَأْلا يف ٌرقُتَو ْمُكَل َنَيبل" :ىلاعت هلوق نم (ٌرقن) يف عفرلا هجو امك

 مو «نايبلل ثيدحلا ركذ -ىلاعت -هنأل ؛فانكتسالا ىنعم ىلع هنأب ”"ُءاِشَن

 هلمحو (رقن) بصن حصي ال هنأ كلذ ىلإ يناريسلا فاضأ دقو رارقإلل هركذي

 ىتح نييبتلا يف كرتشم ريغو قلخلا راوطأ نايبل ةلع سيل هنأل (نيبنل) ىلع

 .فنأتسم وه لب هيلع فطعي
 لوق يف لعفلا نم اهيلو ام بصن مدعو ءادتبالا ىلع (ىتح) لمح :هنمو

 2 72 1 7 يصف
 "يلبقملاٍداَوُسلا نع َنولأسَي ال مس الك سسحلاال تتح وشفي

 .31 90ص هجيرخت قبس تييبلا )١(

 7/4/1 ءباتكلا (؟)

 .5 :ةيآ ءجحلا :ةروس (7)

 087“ /# «باتكلا (5)

 5" ٠ وص فتاويد يف -هنع ىلاعت هللا يضر -تباث نب ناسح انديسل ةديصق نم ؛لماكلا نم ( 0)

 «ةنازخلاو .455و .”المص «ينغملا دهاوش حرش :رظنيو .19/” «باتكلا دهاوش نم وهو
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 عماسلا دنع هيحودمم لآ مرك ريرقت رعاشلا ضرغو «حدم ماقم ماقملا نأل

 هلعجل "ربت ال"بصن ولو ءمهفويض ةرثك ىلع ةيانك مهمالك حابن مدع نم ذختاف

 ش .”دوصقملا ئنعملل فانم وهو نايشغلل ةياغ

 ه4 د

 قاستا يعارت ال اهنأل ؛ نآرقلا بيراعأ ضعب نوضفري نيرسفملا انيأر دقو

 -هلوق بارعإ يف ءاج ام وحن ىلع لوبقم ريغ وأ دساف ىنعم ىلإ يدؤت لب ؛همظن

 * ِبِكاَوَكلا يب اند ءاَّسلا اني نإ" :ةميركلا ةيآلا نم "َنوُعُمّسَي ال" -ىلاعت

 ّلُك نِ َنوُهَدْقُيَو لغألا للا َلِإ َنوُعَمّسي ُهَمّسَي اَل *ِوراَم ِناَطْيَش َّلُك نم اًَظْفِحَو

 :ةميركلا ةيآلا هذه هليلحت يف يرشغغزلا لوقي ”"" باج

 لصتي نأ نم ولخي ال :تلق ؟هلبق اهب لصتا فيك "َنوُعَمَسياَل" :تلق نإف"
 ؛ةفصلا حصت الف اًفانئتساوأ "ٍدِراَم ِناَّطْبَش ّلُك"ل ةفص نوكي نأ ىلع هلبق اهب

 كلذكو ءهل ىنعم ال نوعمستي الوأ نوعمسي ال نيطايش نم ظفحلا نأل

 مهنأب بيجأف ؟نيطايشلا نم ظفحت مل :لأس ول اًلئاس نأل ينايبلا :يأ فانئتسالا

 لاح هيلع امل اًصاصتقا أدتبم اًعطقنم اًمالك نوكي نأ يقبف ءمقتسي مل نوعمسي ال

 ءاوعمسي الثل :هلصأ نأ معز نم لوق حصي له :تلق نإف عمسلل ةقرتسملا

 نيفذحلا نيذه نم دحاو لك :تلق ؟اهلمع ردهأو نأ تفذحو ماللا تفذحف

 )١( «ينغملاو «19 /7 «باتكلا ءرظني 1/١١ .

 .ةوالوا :تايآلا «تافاصلا ةروس )223



 نآرقلا نوص نأ ىلع تاركتنملا نم ركنم امهعامتجا امأف .هدارفنا ىلع دودرم ريغ

 .""بجاو فسعتلا اذه لثم نم

 ةاحنلا بهذ دقف ”اَنَدَسَقَل هللا الإ ٌةِهآ اًهيِف َّناَك ْوَل" :ىلاعت -هلوق هريظنو

 ريغ ىنعمب اهلبق "ةركنلل "ةفص ةميركلا ةيآلا يف (الإ) نأ ىلإ نورسفملاو

 .(هللا) ةلذلحلا ظفل ءاهذعب ام لغ لعجف رذعتم اهيف بارعإلاو

 بترتي نأ نود " ناطيش" ل ةفص "نوعمسي ال" نوك رينملا نبا زوج دقو ,ه /4.فاشكلا )١(

 ءظفحلا اذه ببسي ءعمسي وأ عمسي ال نمم تاوامسلا ظفح دارملا ذإ ؛ىنعملا يف داسف هيلع

 "فاشكلا ةيشاحب فاصتنالا" :رظني ءفسعت نود اوعمسي الثل لصألا نوكي نأ زوج كلذكو

 1٠١(. /57) ءيسولألل يناعملا حور ءرظنيو ءاهدعب امو (79/4)

 .77 :ةيآ «ءايبنألا ةروس (؟)

 لوق مهضعب لاقو .يعانصلا فصولا دارملا نأ نيرثكألا مالك نم موهفملا) ءيطويسلا لاق (")
 ا ءعمم ا (نايب فطع هنأ كلذب نونعي الإب فصوي هنإ نييوحنلا

 (هللا الإ)و ةركن (ةلآلا) ذإ ؟اهفوصومل اهتفلاخم عم ةفص اهلعج ةيآلا يف حص فيك ليق نإف (5)

 اهتفاضإ نأل ةركن ريغو ريغ ىنعمب اهنأل ؛ةركنلا مكح يف اهدعب امو الإ نأب بيجأ «ةفرعم

 .داعس تناب حرش ىلع هتيشاح يف يدادغبلا هلاق ... هلصأ نم ىوقأ نوكي ال عرفلاو ةيظفل

0/7 

 «فرحلا ةروص ىلع اهنوكل ؛اهدعب ايف اهبارعإ رهظو اًسا ريغ ىنعمب يتلا (الإ) نوك رهاظلا (5)

 تناب حرش ىلع ةيشاح يف يدادغبلاو «459/5 .يواضيبلا ىلع هتيشاح يف يجافخلا هلاق

 هدرو اله /5 :ينغملا ىلع يقوسدلا ةيشاح يف اك اهتيمسا مهضعب ركنأو 1378/5 داعس

 ."0 ٠١/ ءيناعملا حور :يسولألا
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 :رعاشلا لوقك

 «ٌركُذلاُمِراَصلااَلإِثولَّوَلاُعْفَو  ُءَريَه َمْوَيلا ىقيلش يري َناَكْو
 ةلالجلا اهب بصنتو «ءانثتسالل ةميركلا ةيآلا يف (الإ) نوكت نأ زوجي الو ءاذه

 (اتدسفل هللا مهيف سيل ةهلآ امهيف ناك ول) :ءانثتسالا ىلع ةيآلا ىنعم نأل ؛ةمظعملا

 اذإو احيحص كلذ سيلو ءادسفي مل هللا مهيف ناك ول هنأ :هموهفمب يضتقي كلذو

 هللا ريغ ةهلآ (هيف ناك ول) هيلع ىنعملا ذإ ؛كلذ لثم مزلي ال فصولا ىلع تعفر

 الو .هنالطب ىلع ةلالدلاو ددعتلا يفن دوصقلملا ذإ ؛ةيآلا دارم وه اذهو (اتدسفل

 :كلوق ىلإ ريصي ىنعملا نأل ؛ةيلدبلا ىلع ةمظعملا ةلالجلا عفترت نأ -اًضيأ -زوجي

 ءاج ام" :تلق ول كنأ ىرت الأ .داسفلا رهاظ وهو "اتدسفل هللا مهيف ناك ول"

 ال لعج نيعتف «هدح-و ديز ينءاج ىقنعم ا ناكل لديلا ىلع 0 الإ كموق

 نم وهو "هريغ رهدلا ىميلس يريغ ناك ول" «ىوريو .77 «هناويد يف ديبلل وهو طيسبلا نم )١(

 ليهستلا حرشو :04 «يسرافلا يلع يبأل ةروثنملا لئاسملاو 077 /7 «باتكلا «هيوبيس دهاوش

 «165 7/5 «نابصلا ةيشاحب ينومشألاو 2148/١ ءريمألا ةيشاحبب ىنغملاو ٠٠/7" «كلام نبال

 يف, ثداوحلا عقو هريغو «ةادانم (ىميلس)و :ناك مسا (يريغ)و ,3// «يدادغبلا ةيشاحو

 هريغ ناك ول هنأ ىنعملاو" يفاريسلا نبا لاق ءيريغل فصو (مراصلا الإ) هلوقو ناك رببخ عضوم

 ريغتأ ال ينأ يف فيسلا لثم انأف ريغتي ال هنإف ءفيسلا الإ ثداوحلا هتريغل هعضوم يف ءايشألا نم

 ءيش لك نأ ديري فيسلا الإ يريغت ريغتل ءايشألا نم يريغ ناك ول هنأ زوجي دقو رف اذه ىلع

 لمحتي ويفمفلا اع تيأر يناثلا هجولا اذهو .مراصلا فيسلا الإ هيلع تاقوألا رورمب ريغتي
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 ةرسكب رورجم هيلإ فاضم (ةمظعملا ةلالجلا)هللاو ءريغ ىنعمب .اهلبق امل ةفص

 .”(ةمضلا)ةيراعلا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةردقم

 2 000 ل

 :كلذ يف ةاحنلا طباض ناكو ءرخآ ىلع يبارعإ هجو حيجرت يف ةلالدلا رثأ .

 بساني ام ىلوألاف .بارعإلا ين هنم ىوقأ وه ام نود اهجو ىنعملا ىغتقا اذإ"

 نولوانتي انيح نيرسفملا اندجو انه نمو ""ىلوأ يناعملا ةاعارم '"نأل ؛"”"' ىنعملا

 :مهوق وحن نم تارابعب هنوليذي «ةينآرقلا تايآلا بارعإ

 ."ىنعملا ةهج نم يوق اذهو" -

 ."ىنعملا قسانت يف نسحأ بارعإلا اذه"و -

 ."ىنعملا يف غلبأ جيرختلا اذه "و -

 «ريغو ٍلثم ةلزنمب اًفصو هدعب امو الإ هيف نوكي ام باب'' .لاق 7715-3757 «باتكلا ءرظني )١(

 انعم ناك ول) تلق ول كنأ فصو هنأ ىلع ليلدلاو انبِلُعل ٌديز الإ ّلجر انعم ناك ول .كلوق كلذو

 امهيف ناك ول" لجو ّرع هلوق كلذ رظنو .ٌتلحأ دق تنكل ءانثتسالا ديرت تنأو (انكله ٌديز الإ

 نآرقلا يناعمو 50 ٠١/ .يناعملا حورو 47١« /9 ؛طيحملا رحبلا ؛عجاريو ""انديسفل هللا الإ ةشآ

 .١٠3/؟ .ءارقلل نآرقلا يناعمو .140 .يئاسكلل نآرقلا يتاعمو 588/7 ءجاجزلل

 ىلع باهشلا ةيشاحو 57١94/5. «يبطرقلاو 45 ١/ «ريبكلا ريسفتلاو 21١ /؟«نايبتلاو

 .4ا/8/7 «بلاط يأ نب يكمل ؛نآرقلا بارعإ لكشمو «87 94/7 .يواضيبلا

 )١( .نايح يبأل .برضلا فاشترا 7/ 7288/91/4

 ,لخلرخ / «يربكعلل «ذاوشلا تاءارقلا بارعإ فورفز
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 :مهطوقب لي لّيدُي ةراتو

 ."هلمأتم ىلع ىفخي ال ىنعملا ثيح نم رظن بارعإلا كلذ يفو"-

 ."ةميركلا ةيآلا نم صنتقي يذلا لزجلا ىنعملا توفي بارعإلا نم ركذ يذلا اذهو"-

 مد" قتعملا قلق نتارغإ اذه" د

 ."”"'ىتعملاب فسعتلا نم برض هيف بارعإلا اذهو" -

 كك 07 ل

 ىلع تامالع بارعإلا تامالعف ناعملا ددعتب ةيوحنلا هجوألا ددعت .5

 ”'ركفلا قرط مث نمو مهفلا لبس تددعت تامالعلا كلت تددعت املكو ناعم

 ام اًريثكف "يبارعإلا زاوجلا"ب يوحتلا سردلا يف فرعي ام رهظ انه نمو

 ةرابعلا يف بارعإلا اهزيجيو بيكرتلا اهحيبي يتلا يناعملا ءارو نورجي ةاحنلا ىرن

 بارعإلا ةمالع هزوجتو بيكرتلا هلمتحي هجو لك ىلع لوقلا َنوبّلقيف ةدحاولا

 الإ بارعإ ءأ ىأر نم |مف «يناعملا هيجوتو مالكلا قايسب رضب نسح اهيلإ يدؤيو

 سيل هتقيقح يف هجوألا ددعت" نأ ىلع هب ميقتسيو هيلإ يدؤي ىنعم هءارو ناكو

 ةبوصخو ءارث نوكي دق لب يوحنلا ريسفتلا ين اًروصق الو اًسيبلت الو ءاًضومغ

 لوعملا نأل ؛ريسفتلا عونتب عونتي يذلا ءاطعلا ددعت ىلع ةردقو يوغللا ءانبلا يف

 )١( ؛نوصملا ردلا ءرظني ١/  6037خو 174 /975776/1و 491 /78و 14 ".

 حملا (؟9) لمحتسبء١/ 780.

 .١الالص «ىنعملاو ظفللا ةيضق ءرظني ()
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 : فايل ىلا مللو قاينلا حيف: لع ىركي .رخألا لك ني رست دنا رابع

 بيكارتلا عاونأ ددعت يف ةيرظن ةقيقحلا يف يه ةيبارعإلا تالامتحالا ةيرظن نإ
 ٍناعملا ددعتو ةيلالدلا هصئاصخب زيمتي بيكرت لك نأ حضاولا نمو «ةنكمملا

 ٍناعملا يذ ٍنآرقلا صنلا ىلع مئاقلا يمالسإلا جهنملا عم مجسني اذهو -ةيبارعإلا

 ريسفت يف ءارثلاو ةبوصخلا رسفن ددعتلا اذهبو -هبئاجع يضقنت ال يذلا ةقلطملا

 نوكي بارعإلا فالتخا" نأ نم هوررق ام كلذ يف مهمكحي ""صوصنلا

 .""يناعملا فالتخا بسح

 لصألا اذه نأ (وحنلا ءايحإ) هباتك يف ىفطصم ميهاربإ /ذاتسألا ىري نكلو

 نأ تبث ىتمف" .بارعإلا نم نيهجو اهيف ةاحنلا زاجأ يتلا لئاسملاو قستي ال

 ةكرح نع لدعي نأ ملكتملل نكي مل هقيقحتل بلتجي ىنعملا ريوصت يف اًرثأ ةكرحلل

 هل اًعبت بارعإلا فلتخيف هريوصت ىلإ دصقي يذلا ىنعملا فلتخي ىتح .ىرخأ ىلإ

 .”" بارعإلا نم ناهجو هيف زوجي ءيش كانه سيلف

 نم اًموجو وأ ؛ناهجو اهيف زوجي رومأ نم ةاحنلا هركذ ام نأ قحلاو :تلق

 مهف "يناعملا فالتخا بسح فلتخي بارعإلا نإ" مهوقو ضقانتي ال بارعإلا

 عقرلاو «ةيلوعفملا ىلع بصنلا هيف زوجي (؟كوخأو تنأ فيك) :يف نولوقي امنيح

 .هدص « بيبحلب ديشر .د ءصئاصنخلا ضعب يف ةءارق «ةيوحنلا ةلالدلا تاموقم )١(

 .1797-178/ ص ءوحنلا للع يف حاضيإلا ءرظني (؟)

 كارل -1١؟ةادص وحنلا ءايحإ ()
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 نم لكل نأ كشال ذإ ؛دحاو نيهجولا ىلع ىنعملا نأ نودصقي ال .فطعلا ىلع

 فيك : "؟كوخأو تنأ فيك" :ىنعمف ءرخآلا هنع ينغي ال ىنعم نيهجولا

 ام ةقالع نع لأست (نإف "؟كاخأو تنأ فيك" :تلق اذإف ؟كوخأ فيكو ؟تنأ

 عنام ال هنأ : "نارمألا زوجي" هلاثمأو اذه يف مهوق نم ةاحنلا دارم نكلو ءامهنيب

 عنام ال ذإ بصنتف ةيعملا ىلع صنت نأ نم ةعس يف تنأف بصنلاو عفرلا نم اًيظفل

 .0'"كانعمو تنأو اًظفل هنم

 يف بصنلاو عفرلا :نيرمألا زاوج ىلع مالكلا دنع يرضخلا هررق ام اذهو

 نأل ؛بصنلاو عفرلاب فلتخي ىنعملا نأ ملعاو" :لاق "ورمعو ديز ءاج" :مهلوق

 فيكف ؛ةفطاعلا واولا نأش وه امك عمجلا قلطمل عفرلاو «ةيعملا يف صن بصنلا

 (اًضن) ةيعملا تدصق نإ :لاقي نأ هجولاف !؟ىنعملا فالتخا عم فطعلا حجري

 لعلو نارمألا زاج ءيش دصتقي مل وأ «عفرلاف ماهولاو لامتحالا ءاقب وأ .بصتنلاف

 .”"مهمالك لمح ريخألا اذه

 :نارمأ ءىنعملا ةدحو ظفللا يف نييبارعإلا زاوجب نودصقي ال مهنأ ىلع لديو

 نايب ديزم هيفف ٠*2 «ةفرع دمحم ؛خيشلل «ةعماجلاو رهزألا نيب ةاحنلاو وحنلا ءرظني ( 10

 .كلذل

 . 7١١/١ «ليقع نبا ىلع يرضخلا ةيشاح (7)

 ه5



 ىلع ىنعملا نولزني مث ءالوأ هنوبرعي رعشلا وأ نآرقلا ريسفت دنع مهنأ ١-

 ىنعملا نولزني مث ءرخآ اًماظن مظتنيف رخآ اًبارعإ هنوبرعيو بارعإلا اذه بسح

 .اذكهو مظنلا اذه بسح ىلع

 هجو ريغ هيف لبقي نأ لاحب نكمي ال دحاولا ماقملا يف دحاولا ريبعتلا نأ -

 هبلطتت امو فقوملا كلذ هيضتقي يذلا وه هجولا كلذ بارعإلا نم دحاو

 -اًنايحأ -ةاحنلا لعفي امك بارعإلا هوجو تددعت ام اذإف «لاحلا تاسبالم

 نيب ضقانت الف مث نمو .كلذك ىنعملا ددعتو فقاوملا ددعت لاخلا يف كلذ ىضتقا

 مهنأل "ىنعملا فالتخا بسح بارعإلا فلتخي" مهوق نيبو اذه مهعينص

 .ىنعمل بارعإ لك -لعفلاب -نوصصخي

 انف ردح رند

 لخادتلل ةحضاو ةراشإ”ريشت .ءيوحنلا سردلا يف -اهريغو -رهاوظلا هذهف

 نأ نيبت امك يلالدلاو يمجعملا هيمسقب ىنعملو يوحنلا ىوتسملا نيب قيمعلا

 يتلا ةيوحنلا ةفيظولا ديدحت ةيلمع :يأ ءرصانعلا نم رصنعل بارعإلا ةيلمع

 ىنعمو رصنعلا كلذ ىنعم يف رظنلا نود ةحيحص ةروصب متت نأ نكمي ال اهلثمي

 يذلا بيكرتلل ةماعلا ةلالدلا يف -كلذك -رظنلاو اهب طبتري يتلا رصانعلا
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 مهف دعب الإ ميقتسي ال بارعإلا نأ كرصبي اذهو" :ينامرلا لاق .""اهنمضتي

 .”"هل وه يذلا هجولاو هقح ىلع يرجي ىتح ىنعملا

 انف مي خل

 نيتيضق ىنعملاو بارعإلا نيب ةقالعلا هذه نم ينج نبا درج دقو ءاذه (ج)

 :امه ءيوحنلا ركفلا اياضق مهأ نم نادعت

 .بارعإلاو ىنعملا ”بذاجت »

 نأ مالكلا ىنعم يضتقي نأب دحاولا ءيشلا بارعإلاو ىنعملا بذاجتي دقف

 راس ريغ هنوكل ؛بارعإلا اذه ىبأت ةيوحنلا ةعانصلا نكلو ءاذك بارعإلا نوكي

 ررقي ذئنيحو .ىنعملاو بارعإلا نيب بذاجتلا نوكي انه نمو ءاهاضتقم ىلع

 هررقي ام اذهو .بارعإلا ىنعملا ةحصل لوؤيو ىنعملا ةحص هب كّسمنملا نأ ةاحنلا

 ٍناعملا بذاجت يف باب) :همس (صئاصخلا) يف هدقع باب يف ينج نبا

 هب اًريثك مليو هداتعي -هللا همحر -يلع وبأ ناك عضوم اذه" :هيف لاق (بارعإلاو

 روثنملا نم ريثك يف دجت كنأ كلذو «هيف رظنلا فاطلإو هل ةعجارملا ىلع ثعبيو

 .هنم كعنمي اذهو ءرمأ ىلإ كوعدي اذه «نيبذاحتم ىنعملاو بارعإلا موظنملاو

 )١( صءيبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىتعملا ةلزنم ١ 17.

 . 75 ءص «كرابملا نزام .د هيوبيس باتكل هحرش ءوض يف يوحتلا ينامرلا (؟)

 نأكف (بذ ج) ةدام ؛ناسللا .هتدرف اهبطخخ :يأ ءلجرلا ةأرملا تيذاجت هئمو «عزانتلا «بذاجعتلا (7”)

 .هنع رخآلا هدري اًئيش بلطي ىنعملاو بارعإلا نم الك

 - ا



 كلذ نمف بارعإلا حيححصتل تحتراو ىنعملا ةورعب تكسمأ ام اًمالك اروتعا ىتمف

 هعجر ىلع هنإ :اذه ىنعمف .""'ٌرِئاَرّسلا َلْبُن َمْوَي # ٌرِداَقَل ِهِعْجَر َلَع هنإ"' :ىلاعت هلوق

 نيب كلصفل أطخ ناك اذه ىلع بارعإلا يف هتلمح نإف .رداقل رئارسلا ىلبت موي

 عجرلا وه يذلا ردصملا نم هب قلعم وه 'ام نيبو (ىلبت موي) وه يذلا فرظلا

 ناك اذإف "زوجي ال رمأ يبنجألاب لوصوملاو ةلصلا نيب لصفلاو .هتلص نم فرظلاو

 .فرظلا لوانتي اًبصان رمضت نأب هل تلتحا هنم اًعنام بارعإلاو هل اًيضتقم ىنعملا

 موي ةميجري ةديعب انيق لاق هناك نس لعفلا كلذ قعالاو هي ظزفللا ردنصلا نوُكيَو

 .”"لعفلا ىلع ردصملا ةلالد (هعجري) ىلع (ِهِعْجَر) لدو .رئارسلا ىلبت

 )١( :ناتيآلا «قراطلا ةروس 84 4,

 ةيآلا يف امك ههبش وأ افرظ لومعملا ناك اذإ امهنيب لصفلا زيجأ ذإ ؛كلذ يف ينج نيا فلوخ (؟)

 وهو هامه رذعتلا ةحاسم قيضت الو امهيف رمألا عستي امم -ههيبشو فرظلا ءيأ -اهبنأل ؛ةميركلا
 _ اذه ىلعو ءاهدعب امو 4١77/7 ؛ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش رظني ةاحنلا نم نيققحملا بهذم

 21١09 /9و 371/١ :داعس تنابل ماشه نبا حرش ىلع هتيشاح يف يدادغبلا ةمالعلا _اًضيأ

 .ةميضع قلاخلادبع انخيش راتخم وهو 2158/7 .ريونتلاو ريرحتلا يف روشاع نب رهاطلا خيشلاو

 «نآرقلا بولسأل تاسارد (كلذ عنم ىلع ررهمجلا ناك نإو يرظن يف حجارلا وهو) لاق

 نآرقلا يف عقو امل لماك لصف .774 ص .جاجزلل أطخ بوسنملا نآرقلا بارعإ ينو «474 /*

 .اًقرظ هيف قلعتملا ناك ام اهبلغأو «يبنجأب هتلصو لوصوملا نيب لصفلا نم
 ش .558 -758/8 ءصئاصخلا (6)

 ن1



 نأ هانعم مهوي مالك دري دق هنأ :بابلا اذه يف ينج نبا مالك نم مهفي يذلاو

 قفاوم ريغ هنوكل ؛بارعإلا اذه ىبأت ةيوحنلا ةعانصلا نكلو (اذك) بارعإلا

 عم بارعإلا هب حصي اًميرط سمتلي نأ برعملا ىلع بجي مث نمو ءاهدعاوقل

 .ىنعملا ىلع ةاحنلا صرح ىلع لدي امنإف لد نإ اذهو .دارملا ىنعملا عييضت مدع

 دوصقم هنأل" ىنعملا ةورعب تكسمأ اًمالك اروتعا ىتم'"' ينج نبا لوق لمأتو

 نيناوق يه يتلا ةعانصلا باسح ىلع كلذ نكي ال نكلو ملكتملا دارمو مالكلا

 حيحصتل تحتراو) :ررقب مث نمو دسفي امودبو صصختيو ىنعملا ددحتي اهب

 ."(بارعإلا

 انف ند نت

 :ىنعم ا ريسفتو بارعإلا ريدقت نيب قرفلا 9

 ينج نبا اهجلاع دقو ءاًريبك اًلاصتا اهلبق امب لصتت ةيمهألا ةياغ يف ةيضق يهو

 ريدقت نيب قرفلا) :هلوقب هل نونع :امهدحأ ءصئاصخلا هباتك نم نيباب ف

 فعضي نم يوهتسي ام -اًريثك-عضوملا اذه" :هيف لاق (ىنعملا ريسفتو بارعإلا

 كلهأ) انلوق ريسفت يف مهوقك كلذو «ةعنصلا داسفإ ىلإ هدوقي نأ ىلإ هرظن

 لوقي نأ هل ةبرد ال نم كاذ اعد امبرف ليللا لبق كلهأ قحلا :هانعم «(ليللاو

 :انلوق كلذكو «ليللا قباسو كلهأ قحلا :هريدقت امنإو ؛هرجيف «(ليللاو كلهأ)

 يف لعاف هنأ امك «ةعنصلا يف لعاف انه (اًديز) نأ مهضعب نظ اهبر (مئاق ديز)

 ينرس :هنأب وعد مايك يرس] .اسنوف ىنعم رب نأ ينرس :هنأب (كاذ دوعقو اذه مايق يرس) :انلوق ىنعم ريسفت كلذكو « عملا
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 اههنأل ؛عفر عضوم يف امهنأ (كاذ و اذه) يف دقتعا امبرو .كاذ دعق نأو اذه ماق

 هب ترم دق -اًضيأ -برعلا نإف عضوملا اذه رغصتست الو «ىنعملا يف نالعاف

 !؟ىنعملا ريسفتو بارعإلا ريدقت نيب ام قرف ىلإ ىرت الأ هتعارو هحئاور تمشو

 نإف .هيلإ لسرتست الو هنم كسفن ظفحاف انباحصأ نع اذه نم ءيش كب رم اذإف

 .هءارو ةياغ ال ام وهف ىنعملا ريسفت تمس ىلع بارعإلا ريدقت نوكي نأ كنكمأ

 وه ام ىلع ىنعملا ريسفت تكرت ىنعملا ريسفتل اًفلاخم بارعإلا ريدقت ناك نإو

 نأ كايإو كيلع اهنم ءيش ذشي ال ىتح بارعإلا ريدقت قيرط تححصو هيلع

 .”"هحالصإ رثؤت ام دسفتف لسرتست

 وهو (ظفللا نود ىنعملا ىلع ريسفتلا يف باب) :ناونعب هعضو يناثلا بابلاو

 .ةظوفلملا تاملكلا ماكحأ نع ثحبت اهنإف بارعإلا ةعانص :انه ظفللاب ينعي

 مهقلعتل ؛ةيحطسلاب سانلا نم اًريثك ىمر ثيح ؛اًرئاث بابلا اذه يف ناك دقو

 بعتأ دق عضوم اذه نأ ملعا'"' :لاق ءاهيناعم رس نع مهثحب نود رهاوظلاب

 اولذ ام ىلإ داقتعالا داسفو يأرلا ءوس نم مهاعدو مهاوهتساو سانلا نم اًريثك

 ةعنشتسملا لاوقألاو ةفلتخملا ءارآلا هذه نم ىرت ام رثكأ نإ ىتح هيف اوعباتتو هب

 رس نع اوثحبي نأ نود نكامألا هذه رهاوظب مهقلعت اهب نيلئاقلا اهيلإ اعد اهنإ
 يف وهو «قباسلا بابلا يف ركذ ام اًريثك هيف لقن مث ”"اهضارغأ دقاعمو اهيناعم

 .اهدعبامو[_ ١ .«صئاصخلا )١(

 اا قباسلا

 2 201[ حب



 ملكتي ملامو"و "ليثمت وه ام" نيب قرف امدنع هيوبيس مالك نم ققشيو عرفي اذه

 ءيش" اهلصأ "هللادبع نسحأ ام" ةرابع نأ ىلإ ليلخلا باهذ ىلع هقيلعت يف "هب

 نأكف -ىنعم ريسفت اذه نكلو "ام" لحم "ءيش" نوكي دقف "هللا دبع نسحأ

 جرخ ثيحب هنم بجعتملا ةفص يف داز ام اًنيش وأ ةوق كانه نأ ردق بجعت يذلا

 .قيقد امهنيب لصافلا طخلاو «”بارعإ ريدقت ال -هريظن نع

 تت خف ف

 ءمأ)

 ريدقت"و "ىنعملا ريسفت" نيب ةقرفتلا بوجو نم ينج نبا هركذ ام اذه

 انييوحن ضعب نأ الإ ءاهيف سيل ام ةعانصلا يف لخدي ال ىتخ "بارعإلا

 دق هنأ نايبل ةأكت هذختاف ,ينج نبا مالك مهف يف -نظأ امك -قمعتي مل نيرصاعملا

 ةاحنلا ىلع رطيس دق ةعانصلا ناطلس نأ ريغ بارعإلاو ىنعملا نيب ضقانت عقي

 .هودسفأ ىتح ىنعملا دض مهتعانص نورثؤي مهلعجف

 نآرقلا بيلاسأ نم) :هباتك عضو يذلا «لين لب دماح .د انخيش ءالؤه نمو

 اودسفأ دق ةاحنلا نأ ةركف ىلع هلك رادأ دقو (ةيوحنلا ةعانصلاو ىنعملا نيب

 يف لوقيف «ةيوحنلا مهتعانص لجأ نم هوعاضأو ىنعملا مهتاليوأتو مهتاريدقتب

 ضراعتلا نم اًنيش وحنلا بتك يف يتءارق ءانثأ تسمل دقو" :باتكلا اذه ةمدقم

 دقو «ىنعملا هضفري اًرمأ ةعانصلا ضرفت دقف «ةيوحنلا ةعانصلاو ىنعملا نيب

 نوكت دقو ؛ريدقتلاو ليوأتلا ىلإ ةاحنلا أجليف ةعانصلا هضفرت اًئيش ىنعملا ضرفي

 ىلا“ سابا /١باتكلا :رظني قلإ
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 نبا اذه ظحال امبرو «ةيبرعلا حور نع دعبلا لك ةديعب مهتاريدقتو مهاليوأت

 -قرف دقل (بارعإلا ريدقتو ىنعملا ريسفت نيب قرفلا باب) هامس اياب دقعف ينج
 فقو اك ةيوحنلا ةعانصلا بناجب فقوو بارعإلاو ىنعملا ريسفت نيب -هللا همحر

 كلذ لعف امنإو ءامهنيب قرف ال هنأ هيف كش ال يذلا عقاولاو !!ةاحنلا روهمج

 .""ةاحنلا اهعضو دعاوق ىلع ةظفاحمو ةعانصلا ناطلسل اًعوضخ

 :اهنم ؛ءايشأ نكت مل نإ ءيش هنم سفنلا يف انخيش هيلإ بهذ امو

 مت (ةيوحنلا ةعانصلاو ىنعملا نيب ضراعتلا نم اًئيش تسمل دق) هلوق نأ ١-

 دصقي مل ينج نبا نأل ؛قيقدب سيل ضراعتلا اذه ىلع ينج نبا مالكب هلالدتسا

 ضراعتلاو ضقانتلا عقي دق هنأ :ىتعملا ريسفتو بارعإلا ريدقت نيب قرفلا نايب

 ريدقت نيب اًقرف كانه نأ -ملعأ هللاو -هدارم لب اَّلك بارعإلاو ىنعملا نيب

 «ةيوحنلا ةعانصلا ماكحأ ةظحالم نم هيف دبال لوألاف .ىنعملا ريسفتو بارعإلا

 ىنعملل ةقفاوم تاريسفتلا ضعب يأت دق انه نمو كلذ ةفلاخم هرضت ال يناثلاو

 نايب ال ىنعم نايب اهب دارملا نأب اهيلع قلعيف ةعانصلا ماكحأ ىلإ ةرظان ريغ

 .بارعإو ةعانص

 ةفلاخم تعقو اهبرف ةيوحنلا ةعانصلا ماكحأب مزتلي ال ىنعملا ريسفت نألو -1

 ضراعتلا ىلإ يضقت ال ةفلاخملا نأ انه ىفخي الو ءةعانصلا دعاوق نيبو هنيب

 ريبعت مدختسي نأ انخيشب ىلوألا ناك مث نمو (ضقانتلا ديلو وه يذلا)

 )١( ص ؛نآرقلا بيلاسأ نم 4.
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 ينج نبا همدختسا يذلا قيقدلا ريبعتلا وهو (ضراعتلا) نم الدب (ةفلاخملا)

 ش :رعاشلا لوقل ضرعت منيح

 ”ادلجأ نأ اصعلاب يئازج ناك

 (نأ) ةلص يف ءابلا نأل ؛أطخف "اصعلاب دلجأ نأ" :ريدقت ىلع ناك نإ "لاق

 هلثمو ءاّئييبت (ءابلا) لعج هنكلو ءلوصوملا ىلع ةلصلا نم ءيش ميدقت لاحمو

 نع جرخأف ايت لعج مدق املف 2”"نيِدِهاَرلا نم هيِ اًوناَكَو" ىلاعت هلوق

 ؛ةلصلا يف هردقت الو ؛مالكلا ىنعم هيلع لدي اهب هقلعت نأ نييبتلا ىنعمو ,ةلصلا

 سيلو «ىنعملاو ظفللا كل ملس اذه تلعف اذإف ؛اصعلاب يدلج :تيبلا ىنعم نأل

 :مهوق ىنعم نأ ىرت الأ :بارعإلا ريدقتل اًملاخم ىنعملا ريسفت نوكي نأ عنتمي

 قحلا :بارعإلا يف هريدقت امنإو ليللا لبق كلهأب قحلا :هانعم "ليللاو َكَلْمَأ"

 دلجأ نأ يئازج ناك مالكلا ىنعم كاّضيأ -كلذكف «ليللا قباسو كلهأب

 ىلع همالك يف ليمي ام اًريثك هيوبيسو .كلذ ريغ بارعإلا يف هريدقتو ءاصعلاب

2٠١ 
 )١( ؟ص ءيلع يبأل رعشلا حاضيإ يفو «ا/ ص .هناويد تاقحلم يف جاجعلل وهو زجرلا نم

 و٠9””7؛ ص «بستحملاو 7/  "9٠١شيعي نبال لصفملا حرشو 39 /9و ىو «فضصتملاو «

 «ةنازخلاو 185 /” ءينومشألا حرشو ع8 414/4.

 0 :ةيأ ءفسوي :ةروس (؟)

 2578 د



 هيل بارعإلا يف هلمحيف بارعإلا ريدقتب ءاج دق هنأ هل ةربخ ال نم ليختيف ىنعملا
 .""بيصم هنأ هدنعو اًنطخم نوكيف يردي ال وهو

 ةعانصلا بناجب فقوو" :قباسلا همالك دروأ نأ دعب ينج نبا نع هلوق -

 ةعانصلا عم فقو ينج نبا نأ هنم مهفي امث "ةاحنلا روهمج فقو !ى ةيوحنلا

 ركدتسي ال هنأ :بابلا اذه يف ينج نبا دارم لب .حيحصب اذه سيلو .ينعملا دض

 نإف ءاًضقانتم نكي مل نإو .ىنعملا لوصحمل اقلام بارعإلا عضو نوكي نأ

 سممتلن انه نمو .كلذك سين رمألا نكلو ةعانصلا هنأ مهوي دق ىنعملا لوصحم

 ىدعتي الف ةعانصلا ةيحان ربعي نكلو (دبال) حيحصلا ىنعملا ىلإ ٍيدؤي اًقيرط

 :بابلا اذه يف هثيدح متخ يذلا ينج نبا مالك نم انخيش مالك نيأو .اهدودح

 هءارو ةياغ ال ام وهف ىنعملا ريسفت ىلع بارعإلا ريدقت نوكي نأ كنكمأ نإف"

 تححصو هيلع وه ام ىلع ىنعملا ريسفت تلبقت ىنعملا ريسفتل اًملاخم ناك نإو
 رثؤت ام دسفتف لسرتست نأ كايإو .ءيش ذشي ال ىتح ؛بارعإلا ريدقت

 نع هل ثحبت مث ىنعملا مامزب كسمت نأ بجي كنأ يف حيرص همالكف ””هحالصإ

 .اًعم ىنعملاو ظفللا كل ملسيف هعم حصي ريدقت

 ل «ينج نبال «ضفصتنملا )١(

 .787 ٠ 7/١ صئاصخلا )١(

 غ5



 ام رادقمب الإ بارعإلا ءارو نودعي ال ةاحنلا نأ ررقي صنلا اذهب ينج نباو

 تادرفم بارعإ سيل يبرعلا وحنلا نأ ىلع لدي اذهو ."ىنعملا هقف نم نوفديي

 قْفُو ةلماكتم ةيوغل ةيرظن وه لب «ىنعملا نع ةديعب ةيوحن لماوع ةفسلف وأ «طقف

 ةيئانث لالخ نم .ةيوغللا ةداملا تاتش ىلع رطيسي نأ اهالخ نم يوحنلا ركفلا

 ضعب نع اذه باغ نإو ."ىنعملا ةناصح"و "بارعإلا ةحص" :ىلع ةمئاق

 ."دقنلا اذه مهنم ناكف نيثدحملا

 وه ىنعملا نأل ؛ىنعملا ةهج نم بارعإلا يأن نأب نوبلاطم اننأ :ةصالخلاو

 نم الإ ىنعملا لخدن نأ عيطتسن ال اننأ عم حيحصلا بارعإلا ىلإ اندوقي يذلا

 لالخ نم ىنعملا ىلع فقن ذإ ؛اًثيش انفرع ام -اّبلاغ -هالول ذإ ؛بارعإلا باب

انص دسف ام -عم اهب نولماعتي لوصأو طباوض كلذ يف مهل ناك دقو (1)
 ىنعم دسف امو -ىنعمو ةع

 صصختلل يتلاسر هلوح: تراد ام وهو .ىنعم حصو ةعانص ديف امو .ةعانص حصو

ملا ردلا هباتك ين يبلحلا نيمسلا دنع ىنعملاو ةيوحنلا ةعانصلا نيب'"' ناونع ب (ريتسجاملا)
 ف نوص

 ."'نونكملا باتكلا مولع

 :نم لك «كلذ يف هبتك ام رظني (1)

 ةغللا ملع ءوضو ءاضم نبا يأرو ةاحنلا رظن يف يبرعلا ؤحنلا لوصأ «هباتك يف ديع دمحم .د -

 77 4 717 ص .ثيدحلا

 دقن يبرعلا وحنلاو 277784 -174 ص .قيبطتو دعاوق يبرعلا وحنلا «هيباتك ف يموزخملا يدهم .د -

 ١9. ص ءهيجوتو

 ."ص ؛ةيفص ولاو ةيرايعملا نيب ةغللا «هباتك يف ناسح مامت .د -

 . 1591-1417 ص «يوحنلا ركفلا ميوقت «هباتك يف مراكملا وبأ ىلع .د -
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 ام اذهو .هعماس يدبت قيرطلا ىلع ءاوضأ ملكتملا اهلعج يتلا بارعإلا تامالع

 يذلا بسانلاك" يناعملل ةبسنلاب با رعالا لعجي (نيح رهاقلادبع مامإلا هدصقي

 ناك اذإ" :هلوقب كلذ حرشيو """'اطوضفم نم اهلضاف نيبيو ءاطوصأ ىلإ اهيمني
 نأو اهحتفي يذلا وه بارعإلا نوكي ىتح اهيناعم ىلع ةقلغم ظافلألا نأ ملع دق

 ةئيه نم ظفللا لوحتف "اه جرختسملا وه نوكي ىتح اهيف ةنماك ضارغألا

 بارعإلا نأل ؛رخآ ىلإ ىنعم نم لوحتلا ةفرعم ىلإ ليبسلا وه ىرخأ ىلإ ةيبارعإ
 ديقم دحاو ناكمإ رايتخال ؛لاكشإلاو لامتحالا عفريو يناعملا نيب زييمتلا ققحي"

 :لوقأ ينلعجي ام اذهو ”"ةيلالد قراوف ىلع لدت ةيظفل تامالعب قيرشت :هرودف

 .ملعلا اذه لالج رارسأ نم اذهو !!بارعإلل اًعرف نوكي -(ضيأ -ىنعملا نإ

 تف منت مف

 ىنعملاو بارعإلا نيب ةقالعلا لوح تاهبش

 ضرعي دق هنأ الإ نامزالتم اههنأو ىنعملاو بارعإلا نيب ةقالعلا قبس اهيف نيبت
 معد يف اهنم ةدافتسالا بارعإلا ةيم*أل نوركنملا لواحي هبش ضعب ةقالعلا هذه
 فالخب قيقحتلا دنع يهو ىنعم ىلع ةيبارعإلا ةمالعلا ةلالد مدعب لئاقلا مهيأر

 ١ :اهنم .كلذ

 .4ا ص :زاجعإلا لئالد )١(

 15-7508 ةا/صء.يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ (7)

 هق؟ا/ د



 هجو نايبو «ةهبشلا هذه نع ثيدحلا مدقت دقو «بارعإلا بلق :اَلوأ

 ةيبارعإلا ةكرحلا حرط :اًيناث

 عوفرملا فرحلا اونكسي نأ زوجي دق مهنأ" برعلا نع كلذ 'هيوبيس لقن دقو

 «(ذُحخَف)" :اولاقف اوفذح ثيح (ذخف) ةرسكب كلذ اوهبش رعشلا يف رورجملاو

 .ةرسك ةرجلاو ةمض ةعفرلا نأل ؛(دضع) ؛اولاقف اوفذح ثيح (دُْضَع) همضيو

 :رعاشلا لاق

 ”رّرْنِلَنِمِكْنَهاَدَّبْدَقَو اهيفاَم ِكِيَلجر لَو تحرر

 "مٌّوُعلا ِنيفَّسلا ٌلاشمأ ٌوَّدلاب موق ْبِحاص تلق َنْجَجَوْعا اَذِإ

 57١. ص ءرظني )١(

 .707 /4 «باتكلا (9)

 .17 ص شفخألل «نآرقلا يناعم يف وهو يدسألا رشيقألل وهو ءعيرسلا نم تيبلا (*)

 «شيعي نبال لصفملا حرشو ١/ 2٠١١ ءبستحملاو 'ء4ه /" 0# /8 ءال؛ ١/ «صئاصنملاو

 يف هبسن نيح ىلع «هبسني ملو ,087 /؟ «لمجلا حرش يف روفصع نبا هدشنأ دقو 0١

 هبسنو 2510 /7 «يلامألا يف يرجشلا نبا هدشنأو :«تايقرلا سيق نبال ء4هص هرئارضلا

 ىلع يدادغبلا ةيشاحو 484 /4 «ةنازخلا .هحرش يف رظنيو ءاّلوأ هتركذ ام باوصلاو .قدزرفلل

 034 /؟ داعس تناب

 ؛لاق 0871/7 «يناريسلا نيال هيوبيس تايبأ حرش يف امك ةليخن وبأ هلاق زجرلا نم تيبلا (4)

ب هناكسإ نم اًرارف (موق حاص تلق نججوعا اذإ) «هيوري ائياحصأ ضعبو'
 .ىدلاو ءةرورضلا

 - ة 38د



 دقو" يبحاص " ديري هنأ معزف .برعلا نم تيبلا اذه دشني نم تلأسف

 :سيقلا ئرما لوق كلذو «"مّشُيو رعشلا يف مهضعب نكسي

 ”"'ِلَفاَو الو هللا نسم اًءثإ بقُختسمم ريع ِبَرْشأ مويلاق

 ةءارق يف ةلثمأ (ةيبارعإلا ةمالعلا حرط) ةرهاظلا هذه تدرو دقو ءاذه

 لاق «ةاحنلا تاجيرختو لب ءءارقلا تاياور افوح تفلتخا "ءالعلا نب ورمع يأ"

 :"هتديصق يف يبطاشلا مامإلا

 الج اسِتُت يِروُدلا ْنَع ليلج مكَو مكر هشُيو اًضيأ مكزصني
 اهلك عضاوملا هذه يف ورمع وبأ نكسأ :يأ" :هحرش يف ةماش وبأ هذيملت لاق

 ةياورو نّميقٌّرلا قيرط نم هنع كلذ ءاج دقو اًفيفخت بارعإلا ةكرح تعقو ثيح

 ناكسإلا نإف ؛ةراتخملا ةديجلا ةياورلا يهو .”سالتخالا ورمع أ نع ”نييقارعلا

 "10/7 ءالد ١/ ءصئاصخلا ؛يف وهو ةنيفسلا ىهو ةمئاع عمج موعلاو ؛ةعساولا ةالغفلا

 .(موع) ةدام ؛ناسللاو 1١١«, /7 «بارعإلاو ءانبلا للع يف بابللاو

 )١( ؛باتكلا يف هيوبيس لاق مث نمو ءابب قطنلا نود نيتفشلاب نيتكرحلا ريوصت ماشإلا 54/١/١7

 ."نذألل سيلو ةيؤرلل عفرلا يف كمامشإو"

 .77ةاص .هجيرخت قبس (0)

 .5ش هص ءينامألا زرح (

 مه نويقارعلاو «قارعلاب ةنيدم يهو ةقرلا ىلإ ةبسن هباحصأو يسوسلا بيعش وبأ مه نويقارلا (4)

 .الص «ةرصبتلا يف يكم ركذام ىلع رظني ؛هباحصأو يرودلا رمع وبأ

 ك0



 ةمكح ةداضم ىلع هنإف ؛ركنم لالعإ الو فقو الو ماغدإ ريغل بارعإلا تاكرح يف

 نع نيتكرحلا ىدحإب ئزتجي نم برعلا نم نأ ناكسإلا هجوو بارعإلا ءيجم

 مظانلا ناكو «نييدجنلا ضعبو دسأو ميت ينب ىلإ ءارفلا كلذ ازع دقو .ىرخألا

 وون ققحتن قلبال يذلا وهو سالتخالا ةياور ىلإ اًلئام

 كلت له :لاؤس انه ثحبلا مهي يذلاف ةاحنلاو ءارقلا ةملك تفلتخا امههمو :تلق

 ؟ىنعملاو بارعإلا نيب يتلا ةقالعلا كلت عفدت (ةيبارعإلا ةمالعلا حرط) ةرهاظلا

 ةرهاظلا هذه ضرع نأ دعب -لاؤسلا اذه نع نيهاش روبصلادبع /د بيجي

 ةكرحلا فذح زاوجب لوقلا ىلع بترتي يذلا ام :لءاستنف نآلا امأ" :لوقيف

 لوقن اننأ كلذ ىنعم نإ ؟ىنعملاب لالخإ هيلع بترتي لهو ؟حيصفلا يف ةيبارعإلا

 يسرافلا يلع وبأ ىلوت دقل .اهئافتناب يفتني مالكلا يف اًلولدم ةيبارعإلا ةكرحلل نأب

 ةلثمأ برضو ءاهب لوقلا داسف نع نابأو ءاهضقنف ىوعدلا هذه ىلع درلا هسفنب

 .27”'"اهانعم يقبو تفذح تاكرتل

 بارعإلا تامالع نيب ةقالع ىندأ كانه سيل نأ همالك نم مهفي يذلاو

 ليلدب اهئافتناب يفتني مالكلا يف لولدم ال سيل" :هريبعت دح ىلع وأ ىنعملاو

15600071120 ااا
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 )4 )7١ص «ينامألا زرح نم يناعملا زاربإ 757-17

 .7/410/ ص «يبرعلا وحنلاو تاوصألا يف تاءارقلا رثأ ()
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 وبأ ىلوت «ةلطاب ىوعد ىنعملا ىلع بارعإلا تامالع ةلالد ىوعد نأو ."اهفذح

 :نيهجو نم هيلع درُي لوق وهو .هلوق دح ىلع اهضقنف اهيلع درلا يسرافلا يلع

 ٍناعملا ىلع اهتلالد مدع ىلع ليلد هيف سيل بارعإلا ةمالع فذح نأ :اههوأ

 ريغ ىنعملا ىلع ىرخأ لئالد كانه نأ -مدقت امك -نوري ةاحنلا نأل ؟ةتبلأ

 ترفاضت ام اذإف -اهرهظأ يه ةيبارعإلا ةمالعلا تناك نإو -ةيبارعإلا ةمالعلا

 ال يفن كلذ يف سيلف ةمالعلا تحرطف سبللا نمو ىنعملا حاضيإل لئالدلا هذه

 هذه ةلثمأ يف رظانلا نأ ىلع اهرودب ماق دق اهريغ نإ ذإ ؛ىنعملا ىلع ةلالد نم اه

 دنع حجارلاو ءعراضملا لعفلا نم اهنم ريثكلا يف تفذح ةمالعلا دجي ةرهاظلا

 هانعم مهفي ثيحب يناعملا نيب ةقرفتلل-سيلو ءاناسحتسا هتلخد ةمالعلا نأ ءاملعلا

 .اهفذح لهس يذلا وه اذه نأكو هتنكس نإو

 بتك ىلإ ةدحاو ةرظن نأل ؛قيقد ريغ يسرافلا يلع يبأ ىلإ هبسن ام نأ :ايهيناث

 ىنعملاو ةيبارعإلا هوجولا نيب طبري نأ ىلع صرحي ناك" هنأ ىلع لدت يلع يبأ

 .”"هتماقتساو ىنعملا ةمالسل اًعضاخ يبارعإلا هجولل هرايتخا لعجيو اًكحم طبر

 ابأ نإف لضافلا ذاتسألا هركذ ام ىلع ليلد هيف سيلف ةجحلا يف همالك امأ

  بارعإلا تامالع نع ملكتي نكي مل ةيضقلا هذه ضرع امنيح -هللا همحر يلع

 لدت يتلا بارعإلا تامالع نع ملكتي ناك لب ,ىنعم ىلع لدت الف فذحت يتلا

 )١( ص «يلع يبأل رعشلا باتكل يحانطلا دومحم /د ةمدقت 4١ .
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 صن انه دروأ نأ ديفملا نم لعلو !!قرف كانهو .فذحت دق كلذ عمو ىنعم ىلع

 :لاق «يلع يبأ ةشقانم

 بارعإلل اًءلع تناك ثيح نم اهفذح زوجي ال ةكرحلا هذه نأ معز نم امأف"

 اهنأ ىرت الأ ءءايشأل فذحت دق بارعإلا تاكرح نأ كلذو ميقتسمب سيلف

 بارعإلا ةكرح تناك ولف ةلتعملا لاعفألاو ءاسألا نم فذحتو فقولا ين فذحت

 اذإف عضاوملا هذه يف اهفذح زج مل بارعإلا ىلع ةلاد تناك ثيح اهفذح زوجي ال

 بهذ اهيف -اًضيأ -اهفذح زاج ضرعت ضراوعل عضاوملا هذه يف اهفذح زاج

 ىلع لدت بارعإلا تاكرح نإ :تلق نإف ءانبلا ةكرحب هيبشتلا وهو هيوبيس هيلإ

 لدت دق -اًضيأ -ءانبلا تاكرحو :ليق .هيلع ةلالدلا تلتخا تفذح اذإف ىنعملا

 لدي (برُص) وحن يف رسكلاب نيعلا كيرحت نأ ىرت الأ ءتفذح دقو ىنعملا ىلع

 لمأتملاف ." بارعإلا ةكرح ناكسإ زوجي كلذكف اهبناكسإ زاج دقو :ىنعم ىلع

 (تفذح دقو ىنعملا ىلع لدت دق -اًضيأ -ءانبلا تاكرحو) ةريخألا هترابع يف

 دنع مّلسَم اذهف ىتعملا لع بارعإلا تامالع ةلالو دبا تركي مل هنأ كردي

 .برعلا نع كلذ دورول «يناعملا ىلع اهتلالد عم اهفذح مدع ركتأ امنإو

 ان ندد

 ىلاث ل7 /؟ ةجحلا(١)
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 ةيبرعلا ةديصقلا يف يورلا ةكرح فالتخا :اًئلاث

 نبا لوقي "ءافكإلا" :مهضعب اهيمسيو "ءاوقإلا" ةرهاظلا كلت ىمستو

 يفاوقلا بارعإ فلتخي نأ وهو ءزومهم ءانكإلا وه ءاوقإلاو" :يحمجلا مالس

 .ريثك بارعألا رعش يف وهو ؛ةبوصنم وأ ةضوفخم ىرخأو .ةعوفرم ةيفاق نوكتف

 ال يودبلاو هبيع اوفرع دق مهأل ؛دّلومل زوجي الو .ءارعشلا نم لوحفلا نودو

 .”""رذعأ وهف هل هبأي

 :تويضورعلا هيمسي ام ىلع هقلطي هنأ ءاوقإلل مالس نبا فيرعت نم انينعيو

 .”هريغو حتفب يرجملا فالتخا هنأب" هنوفرعيو "اًفارصإ" وأ ”اًفارسإ"

 :”اهعلطم يتلا ةغبانلا ةديصق يف ءاج ام مضو رسكب ىرجملا فالتخا لاثمف

 2 5 1 ع ١ ٠ هلل وب تك كل مام

 ٍدوزم َريفغوداز اذ َنألْحَع ٍدقغُموٌحِفارَةَتٍلآْنس م

 :اهيف لوقيو

 ةوسْسألا تادقلا اترغ كاذنت 51 اتا نأ راو يتق"
 دوس بتاّرغل ريس دبو دلع رد حراوبلامععْر

 :رعاشلا لوق مضو حتفب ىرجملا فالتخا لاثمو
 01 3 | ع / 7 / بق فو 5 و م / فر / : .ء

 )١( ص ؛ءارعشلا لوحف تاقبط نم لوألا رفسلا ١ل.

 نب ةمادقل رعشلا دقنو :.477 «يومحلا ملاس نب دمحمل ديصقلا حرش يف ديضنلا ردلا ظني (0)

 .(اوق) ةدام ناسللاو , «يناكلا نتم ىلع يروهنمدلإ ةيشاحو 4187 «رفعج

 رظنيو 25 ؛ءارعشلا لوحف تاقبط نم لوألا رفسلاو ال” :هناويد يف ءلماكلا رحب نم ناتيبلا (*)

 .روكذملا باتكلا هتيشاح يف تيبلا اذه ىلع ركاش دومحم خيشلا قيلعت
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 :هلوق رسكو حتفب ىرجملا فالتخا نمو

 2 5 5 م2 ص ص 58 ّى 1 9 مس ب ع مّ 2

 ًءاَدألا ٌتَلُجَمُف هسشخيم ليل نبا لع َتدَدَر ينرت أ

 ص 9 لل 200 ل 5 وِ كَ

 ”ءانبةاش نم هللا كاَمَو اهيا ان هتافنملا ثحست#

 نإف دعم فلتخا مأ "فارصإلا" عم "ءاوقإلا" حلطصم قفتا ءاوسو

 اذه هريثي امو «ةدحاولا ةديصقلا يف ىرجملا فالتخا يه انه انينعت يتلا ةرهاظلا

 اوناك وأ ؟يناوقلا فلتختف بارعإلل اًقفو نوقطني ءارعشلا ناك له :لؤاست نم

 .؟ههجو نع ريغتيو بارعإلا فلتخيف يفاوقلل اًقفو نوقطني

 ةديصقلا يف يورلا ةكرح فالتخا "ءاوقإلا" نأ ىمادقلا' انؤاملع ىري

 ةيفاقلا ال بارعإلا دعاوق هيضقت ام بسح قطني ناك رعشلا نأل اًرظن «ةدحاولا

 "دقف ةيفاقلا بويع نم اًبيعو رعشلا ىقيسوم يف أطخ نويضورعلا هدع مث نمو

 .”"'يناوقلا بارعإ فالتخا ءاوقإلا :سنويو هيوبيسو ءالعلا نب ورمع وبأ لاق

 اج سي بيب بصب

 امهدروأ كلذكو ةبسن الب «يفاكلا نثم ىلع يررهنمدلا ةيشاح يف ناتيبلاو ءرفاولا نم )١(

يبلا دروأ (ىأر) ةدام يفو ءامهيسني مو (ارق) ةدام يف ناسللا بحاص
 ءاذكه يناثلا ث

 ءاكبلا ايل لع يننقأ يح مالك ت نم نإ كتيرأ

 .يريبدلا قابأ نب ضاّكرل هبسنو
 لجرل (اوق) ةدام ناسللا يف امههبسن و ةبسن الب 177 ؛يروهنمدلا ةيشاح يف «رفاولا نم ناتيبلا (1)

 .هيمسي نأ نود ةعيبر نم

 .475 90 ص .ديصقلا حرش يف ديضنلا ردلا (”)

 هم 555 -



 وه -ءالعلا نب ورمع وبأ لاق امك -ءاوقإلا نأ روهشملا" :يدادغبلا لوقيو

 ةرورجم ىرخأو ةعوفرم ةيفاق نوكت نأ :كلذو يفاوقلا يف بارعإلا فالتخا

 .*"ءافكإلا فالتخالا اذه ىمسي سانلا ضعبو

 وأ هميدق .رعشلا يف هل دوجو ال "ءاوقإلا" نأ ىلإ نيثدحملا ضعب بهذ و

 ضرعي الأو ءوحنلا دهاوش نيب ءامدقلا رعش يف هتلثمأ ثحبُت نأ بجاولاو ؛هثيدح

 يف ةدحاو ةكرح عاقيإب هرعش دشني ناك رعاشلاف .رعشلا ىقيسوم نع نوئدحتملا اهل

 .بارعإلا يف أطخ نم كلذ نع بترتي دق اب لفحي نأ نود ةيفاقلا

 تاياورلا هذه نأ ىري يذلا سينأ ميهاربإ /روتكدلا ذاتسألا ءالؤه نمو

 أطخ ال ءاّيوحن أطخ دعت نأ بجي تحص ول ءاوقإلا ةرهاظ اهيف تدرو يتلا

 ال ةيفاقلا ىقيسوم ىلع صيرحلاو ةقيسولا نذألا بحاص رعاشلاف" اًيرعش

 لوق يف نوئدتبملا ىتح هكردي يذلا حضاولا أطخلا اذه لثم يف لزي نأ لقعي

 .”"لوحفلا ءارعش نم هلاثمأو ةغبانلا هلب ءرعشلا

 نأ ىلإ ابهذف «ةسامح دمحم .دو «باوتلادبع ناضمر .د كلذ يف هعبات دقو

 .رعشلا يف ال ءوحنلا يف أطخ "ءاوقإلا"'

 يف ىري «باوتلادبع ناضمر /روتكدلاف ءامهنم لك ةهجو تفلتخا دق هنأ الإ

 داقعناو بارعإلا ةمالع ةيمهأ يف نعطي ال رعاشلا نم اًيوحن أطخ "ءاوقإلا'"

 )١( .ةنازخلا :٠ 7,

 1557-7117 ص ءرعشلا ىقيسوم (؟)
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 يف أطخلا نم ةقيقحلا ين سيل نيثدحملا نييوغللا يأر يف ءاوقإلاو” :لاق ءاهب يناعملا

 يف وه لب «مهفلا اذه ىلع انولمحي نأ ضورعلا باحصأ ديري امك ىقيسوملا .

 يور يف ةنيعم ةكرح مزتلي رعاشلا نإ :لوقن كلذ حيضوتلو .يوحن أطخ عقاولا

 رمأ اذهو ,ةديصقلا تايبأ عيمج يف (ًئاد ةدحتم يورلا ةكرح لعجي وهف ؛ةديصقلا

 نع لدعي نأ نكمي هنكلو -ةيقيسوم اّنْذأ بهو رعاش هلهاجتي نأ نكمي ال

 نويضورعلا هفرعي امك دجوي مل ءاوقإلاف اذه ىلعو هل ةقيلس سيل هنأل ؛بارعإلا

 .""مالكلا يف نحللا دجو اهنإو

 ليبس يف ةيوحنلا ةدعاقلاب يحضي دق رعاشلا نأ ىريف ةسامح /روتكدلا امأ

 لخي ال بارعإلا رسك نأ ىلع اًليلد ةرهاظلا هذه يف نأو يرعشلا عاقيإلا ماجسنا

 .بارعإلا نيتاوق ةياعر نم مهأ تناك يقيسوملا قسنلا ةياعر نأو" ىنعملاب

 ىوصقلا ةيمهألا كلت بارعإلل تناك ولو مهنيب اًعئاس اًقرع ناك اذه نأ دبالو

 ."”روظحم ريغ زئاج ءيش ليبس يف ءارعشلا هب ىحض امل ةاحنلا هيلع اهغبسأ يتلا

 بسح هرعش قطني ناك رعاشلا نأب لئاقلا -يأرلا اذه باحصأ بهذ دقو

 وه اذه نأ ىلإ -بارعإلا دعاوق ال يورلا ةكرحو رعشلا ىقيسوم هيضتقت ام

 يف يروهنمدلا ةمالعلا هركذ صنب كلذ ىلع اولدتساو !! نييوحنلا بهذم

 نأ :ماقملا اذه يف نييضورعلا مالك ىضتقمف" :هيف لاق «يفاكلا نتم ىلع هتيشاح

 )١( «ةيبرعلا هقف يف لوصف 47-941١

 .؟ال/ رعشلا ةغل )١(
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 رظنلا عطق عم بارعإلا هجوأ نم لماعلا هيضتقي ام بسح ىلع أرقت يورلا ةملك
 نبا حرص دقف كلذ فالخ ةاحنلا مالك ىضتقمو .ةديصقلا يور ةكرح نع

 ةكرحب هرخآ لغتشا ام :بارعإلا اهيف ردقي يتلا عضاوملا ةلمج نم نأب ماشه

 ينلا ةكرحلا اهيف ردقيو ةيفاقلا ةكرحب كرحت يورلا ةملك نأ :هاضتقمو ةيفاقلا

 .”"لماعلا ىضتقم يه

 نييوحنلا لج ىري امك -رعشلا ىقيسوم يف أطخ "ءاوقإلا" نأ هارأ يذلاو

 كلذ ىلإ عفد دقو -نيئدحملا ضعب ىري امك -وحنلا دعاوق يف ال -نييضورعلاو

 ال مث نمو ءاهكرحي نأ نود ةنكاس يناوقلاب قطني ناك نم ءارعشلا نم نأ :ًأطخلا

 يهو .ىرجملا :تاكرحلا نمو" :يرعملا ءالعلا وبأ لوقي .اهفالتخا ىلإ هبنتي

 عوفرملا يف ءيجي ام رثكأو .ءاوقإلا وهف تفلتخا اذإف يورلا فرح ةكرح

 نوكسلاب يورلا ىلع نوفقي مهمأل ؛كلذ ىلع اوءرتجا مهنإ :لاقيو .ضوفخملاو

 ضرتعي الو ""ثالثلا تاكرحلا نيب قرف الف ةيفاقلا ىلع فقولاب مكح اذإو

 فوقولا نأل ؛”"نزولا مات اهعم نكمي ال ةفقو لثمي نيكستلا" نأب كلذ ىلع

 وهو .برعلا دنع يرعشلا داشنإلا هوجو نم اًهجو ناك ناكسإلاب يفاوقلا ىلع
 امأو" :لاق (داشنإلا يف يناوقلا 56 باب) يف هيوبيس هركذ يذلا ثلاثلا هجولا

 )١( «يفاكلا نئم ىلع يروهنمدلا ةيشاح 177-117

 )*( خاص «تايموزللا ةمدقم 79-7

 ٠١. اص ؛كشك دمحأ.د ءيرعشلا عاقيإلا جات ةيفاقلا (؟)

5 



 رعش يفاوق يف نكت ملو مالكلا يف تناك ول اهارجم يناوقلا اورجي نأف :كلاثلا

 ءانبلا لصأ يف اهنأ مهملعل ةَّدملا اوكرتو اومنرتي مل ثيح مالكلاك هولعج

 ش :ريرجل نولوقي مهانعمس

 "ثاَنِعلاَو ٌلِزاع َموللا لق

 :لطخأللو

 لّعف اَم يركبلا ةلقصمب ل او ىو م مال ل7 0

 .”"مهيلع فخأ اذه ناكو

 «هزجع «تيبب ردص )١(

 اباصأ دقل تبصأ نإ يلوقو

 «صئاصخلاو 51٠/١. .فصنملاو 0477 «ضئاقنلاو 481 ءريرج ناويد يف رفاولا نم وهو

 حرشو ال 51 /4 ءشيعي نبال لصفملا حرشو 751/7 «يرجشلا نبأ يلامأو 0١

 ,151 ا“ «ةنازخلاو ,487 /؟ ءروغصع نبال لمحلا

 :هردص «تيب زجع (1)

 هعرصمب لأستال رّسغملا عد

 ءهيفو .775 /1؟ «يقاريسلا نبال هيوبيس تايبأ حرشو ء57١ «لطخألا ناويد يف طيسبلا نم وهو

 "رومألا برجي مل يذلا يأرلا فيعضلا هرّمْغملاو «ينابيشلا ةريبه نب ةلقصم لطخألا حدمي"

 .(لقص) ءةدام ءناسللاو

 )( «باتكلا ١4/4 7.
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 نأو تيبلا ءانب لصأ يف :ديري (ءانبلا لصأ ين اهنأ مهملعل) :هيوبيس لوقو

 نأل ؛ةنكاس يفاوقلا ىلع فوقولاب سأب الف مث نمو '”دملا فرحب الإ متي ال هنزو

 مسح يف ةلالدلا حضاو اذهو .هيوبيس لاق اك تيبلا نزو ىلع رثؤي ال اذه

 مهسفنأ برعلا جهنم عم ضراعتت الو ةرهاظلا هذه يوتحت ةليسو يهو ةيضقلا

 .رعشلا داشنإ يف

 :هوجو نم شقائيف لضافألا ةذتاسألا هركذ ام امأ

 هذه نأ نم باوتلادبع ناضمر .دو ءسينأ ميهاربإ .د هركذ ام نأ :اهوأ

 تسل ةغللا نأل ؛وحنلا دعاوق يف ئطخت دق ميدقلا رعاشلا نأ ىلع لدت ةرهاظل

 -ةضوفرملا ةيرايعملا رهاظم نم رهظم برعلا ةئطخت نأل ؛لوبقم ريغ هل ةقيلس

 لمتحت دق رعشلا ةغل نأ ةاحنلا ىدل رقتسا دقو -ثيدحلا يوغللا ركفلا يف ىتح

 يف زوجي ال ام رعشلا يف برعلا تزاجأ" مث نمو رثنلا ةغل هلمتحت ال امت اًريثك

 دقو .رئارضلا هيف تفلأ عضوم هنأل ؛هيلإ اورطضي مل وأ كلذ ىلإ اورطضا مالكلا

 ام) بايب -اًميمج -نويوحنلا هيلع ام فالخ ىلع -ةرورضلا باب هيوبيس ىمس

 ال مالكلل امع فلتخم وحن هل رعشلا نأ ىلع كلذب هيوبيس لد دقو (رعشلا لمتحي

 .”"هسفن رعشلا ةعيبطب هدنع كلذ لصتي لب يرعشلا نزولا رارطضا هب طبتري

 )١( /؟ «يفاريسلا نبال هيوبيس تايبأ حرش 7807.

 نم ميهاربإ يسلل هيب دو اذه نم ص ءرظنيو .550 -54 اص ميهاربإ دمحأ ديسلل ةيب | ةسارد هب ثلا ذا (؟)

 .ثحبلا
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 ناك لب ءءاوقإلا ركتتست ال) تناك برعلا نأ نم ةساخ .د هركذ ام نأ :اهيناث

 مالك وهف (ىنعملاب لخي ال بارعإلا رسك نأل الإ كلذ سيلو «مهنيب اًعئاس اًفرع
 نبا لاق .ةغبانلا نع ةروهشملا ةياورلا كلت هيلع درلا يف يفكيو «هب ملسم ريغ

 ةيم لآ نم'' :هلوق يف ىوقأ ناك ةغبانلا نأ انغلب" : -هناويد حراش -تيكسلا

 ءاوباع ام فرعي ملف «تيوقأ :هل اولاقف ءاهّدِشنأف برثي دروف ."دتغم وأ حئار

 :مهل ةنيق مف ىلع اوقلأف

 دوسألا ارفلاانربخ كاذبو

 دقو ,نطفف "'دوسألا" :تلاق مث ."'يدتغم' :تلاقف ؛هيدمو .هيلتر :اه اولاقف

 .""دوسألا بارغلا باعنت كاذبو'"' :هزجع لعجف كلذ بقع تيبلا ةغبانلا ريغ

 :ىلع ليلد اهيف ةياورلا هذهو

 ةيراجلا تلتر اهلف افوقوم هرعش رعاشلا ةياور ببسب ناك "ءاوقإلا" نأ -أ

 .ةيفاقلا ىقيسوم يف فالتخالا رهظ تدمو توصلا

 اوباع مهنأ ليلدب اًلوبقم وأ برعلا دنع اًعاستسم نكي مل "ءاوقإلا" نأ-ب

 .هنع رذتعاو هتيب زجع ريغ هيلإ نطف (لف هيلع ةغبانلا

 :يراخلاف رست ويرسل "سؤفإلا "اذا له تزف اللد ايزو نعد
 نكت مل ولو رعشلا ىقيسوم ال ةغللا ذعاوق هيضتقت ام ىلع تيبلاب قطنت

 يف ةصقلاو .اهدعي امو 2.45 ص «ٍنابزرملل ءارعشلا ىلع ءايلعلا ذخآم يف حشوملا )١(

 .3737 /7 «ةنارخلاو ,384 تالا ص .ءارعشلا لوحف تاقبطو 2541 «سصئاصنللا



 هيورت نأ اهرمألو لب .ةغبانلا اهدرل -مهدنع -ةيمهألا كلت ةيبارعإلا تامالعلل

 !!هيوري -نظُي امك -اذكه هنأل ؛رسكلاب

 ضفخ" :هلوقب قباسلا ةغبانلا تيب ىلع ٍيناوريقلا زازقلا قيلعت انه ينبجعيو

 رعش يف ءاج امنإ هنأل ؛اذه ''اًدلوم'"' ناك نمل زوجي الو بويعلا حبقأ نم اذهو «عفرو

 ةغبانلا نأ ىرت الأ .هب رعشي الو هعبط زواجي هنإو هب ةفرعملا ةلقو طلغلا ىلع برعلا

 .””هنع عجرو هل نطف «عفرلاو ضفخلاب توصلا فالتخا عمس ملف هب هل ينغ

 ةملك نأ -ماشه نبا نع يروهنمدلا ةمالعلا هلقن اب مهلالدتسا نأ :اهثلاث .

 مهلعجو -ماعلا ىضتقم يه يتلا ةكرحلا اهيف ردقيو ةيفاقلا ةكرحب كرحت يورلا

 نأ نييوحنلا روهمج بهذم نأ تنين دق ينأل ؛رظن هيف نييوحنلا عيمج بهذم هايإ

 زوجي الف ةيفاقلا هيضتقت ام بسح ال بارعإلا دعاوق قفو قطني ناك رعاشلا

 همالك دع الإو هجو نود ضوفخملا بصني نأ وأ بوصنملا عفري نأ رعاشلل

 نأ يغبني الف كلذ يف ماشه نبا فلاخ ام اذإف «”يفاريسلا لاق امك اًحرطم اًطقاس

 .نييوحنلا عيمج بهذم هبهذم دعي

 نم يدي تحت عقو ايف -هناظم يف ماشه نبا صن نع تثحب دق يننأ ىلع

 نأ ينغملا يف حرص ذإ !!هيلإ هوبسن ام سكع تدجو لب .هدجأ ملف -هبتك

 باب ءانب'" :لوقي ؛بارعإلا دعاوق يف ال رعشلا ىقيسوم يف أطخ "ءاوقإلا"

 )١( ص «يناوريقلل :ةرورضلا يف رعاشلل زوجي ام 0؟١1.

 )( .باتكلا حرش .
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 يف روهشم كلذو «لازنو كاردب اهل اهيبشت رسكلا ىلع زاحملا ةغل يف (ماذح)

 :هلوق متاح يبأ دنع هنمو ...اهريغ يف ءاج امبرو فراعملا

 ”مارسح ِكييلع ىِعْرَص ٌقرما ينإ يِرِصقا ال ْتْلَقَف ينَعَرُصَتِل ْتَءاَج

 لإ هئع لدعي ىتح -ةلعاف وأ لعاف -مرح :يأ -هلعفل سيل ذإ ؟كلذب سيلو

 .””ىلوأ ناكل ىوقأ ولو ففخ مث (ّيمارح) هلصأ نإ :يسرافلا لوق ىلوألاف -لاعف

 (مارح) ميم مضف ”ءاوقإلا" بكترا ول ربعاشلا نأ :ماشه نبا مالك ىنعمو

 «بارعإلا ال رعشلا ىقيسوم يف أطخ -هدنع-ءاوقإلا نأ ينعي امم ”ىلوأ ناكل

 بكترا :يأ .ىوقأ" :قباسلا ماشه نبا مالك ىلع اًقلعم ريمألا ةمالعلا لوقي

 .نارفغلا ةلاسرو ؛17 5/١ «هناويد يف سيقلا ئرمال ةرورجم ةديصق نم وهو «لماكلا نم تيبلا )١(

 «هيف هتيأورو 5٠

 ىرق اه تلقف ينعرصتل تلاج

 قفرت نأ اهرمأف ضرألا ىلع هيمرتل هب تحمج ذإ هتقان فصي رعاشلاو 078/١ ءيرجشلا نبا يلامأو

 47١. /54 «بيجملا بيرقلا حتف .هنم لانت نأ عيطتست نلف هتابثو هتوقل اهسفنب

 .1931/7 .ينغملا (5)

 «نارفغلا ةلاسر ين يرعملا ءالعلا وبأ هقطنتسا اهيف -تيبلا بحاص -سيقلا ئرما يأر وه اذه (7)

 لاقف ؟ماطقو ماذح جرخم هجرختق "مارح" :لوقت مأ .ىوقتف "مارح" :لوقنأ" :لاق : ١ص

 ."ءاوقإلا يف اندنع ةركن ال سيقلا ؤرما
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 ءاوقإ عفرلاب (مارح) ىور دقو رسكلاو مضلاب يورلا فالتخا وهو ءاوقإلا

 يورلل ريغي ال بارعإلا نأ يضتقي -عضوم ريغك -اذهو

 ملعأ ىلاعت هللاو

 لماعلا و ىنعملا 9.

 ةلمجلا يف ةيوغللا رصانعلا ةكرح مظني يذلا لكشلا ىلع ةمئاق -للوألا ةلهولا

 ءابناكرأو اهطباوض يف -لمأتملا نإف ءاهتايضتقمو اهفئاظوو اهعقاوم نم اًقالطنا

 ين -لماعلاف ىنعملا ةاعارم ىلع -ةماعلا اهداعبأو اهرواحم مهأ يف -تماق اهنأ كردي

 لخد يذلا بارعإلا وهو ةيبرعلا رهاظم نم رهظم مهأل ريسفت -يوحنلا ركفلا

 ةلوازم ىلع عيجشتلا"و .'"'ظافلألا ريرحت"و ."يناعملا نيصحت"ل مالكلا

 ىلع فرعتلا يف يرهوج موهفم" -يوحنلا ركفلا يف -بارعإلاف .”""ضارغألا

 ريغو «مالكلا ْق ةرهاظلا تايكرملا ىلع ةاحنلا ليلحت مايقل ؛ةيبرعلا ةلمحلا ةينب

 هلالخ نم ققحتت يذلا لماشلا هموهفم يف لماعلا أدبم ساسأ ىلع هيف ةرهاظلا

 .”"مالكلا ين نايبلاو بارعإلا هيلإ يمري ام وهو «ةيغالبإلا دصاقملا

 14١. /7 ؛ينغملا ىلع ريمألا ةيشاح )١(

 777١ /7.صئاصخلا (؟١)

 .؟7-71 ةدص ءروشاع فصتنملا «ةيرظنلاو ليلحتلا نيب ةيرعلا ةلمحلا ةينب (7*)
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 ملف -ةاحنلا لاوقأ يف زراب وه امك -بارعإلل اًببس ىنعملا ناك اذإ :لاقي دقو

 .!!؟ةدحاو ةرهاظل نافلتخم ناريسفت كلذ يف سيلأ ؟لماوعلا ىلإ ءاجتلالا

 نيب ةنيتم ةقالعلا نأ نوربتعي ذإ ؛اجاودزا كلذ يف نوري ال ةاحنلا نأ قحلاو

 لصحي ام" :وه مسالا يف لماعلاف لومعملا اهديفي يتلا يناعملاو لماوعلا

 ةباثمب هذه يناعملاف .”"بارعإلل ىيضتقملا ىنعملا مسالا كلذ يف هتطاسوب

 وه لعفلاف مسالا يف ملكتملا اهب اهمحقي يتلا" ةلآلا ةباثمب لماوعلاو ءضارغألا

 يف رجلا لماع وه فرحلاو ؛مالكلا يثزج دحأ هب راص هنأل ؛لعافلا يف لماعلا

 بارعإلا ريسفتف .”"هيلإ اًفاضم مسالا كلذ نوك لصح هببسب هنأل ؛مسالا

 ةيلمع ةقيرط هيف نوري لب «يونعملا هرود نع اًيلخت ةاحنلا هدعي ال لماوعلاب

 ةيحانلا نم -انايحأ -تضفأ ةقيرطلا تناك نإو ءرودلا اذه نع ريبعتلل

 ءامسألا رخاوأ يف تاكرحلا ريغت نأب سرادلا مهوت ةيلكش تاريسفت ىلإ ةيقيبطتلا
 ."ةتحبب ةيظفل بابسأ نغ جتان لاعفألاو

 انف ردي ندد

 .ل7 ١/ ةيفاكلا حرش )١(

 .اهسفن ةحفصلا .قباسلا (7)

 . 18 ص ؛«يريهملا رداقلادبع .د يوغللا ثارتلا يف تارظن ءرظني (7)
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 ةيرظنلا ةيئب يف ةطبضنم لب ةقلطم تسيل لومعملاو لماعلا نيب ةقالعلا نأ امك

 ثيح نم لماوعلا فينصت نم !ًءدب ريبك رود اهيف ىنعملل طباوضب ةيوحنلا

 لمعلا طورشب اًرورمو "فعضلاو ةوقلاو .ةيعرفلاو ةلاصألاو .ىنعملاو ظفللا"

 طلست"' ب ءاهتناو "عاطقناو طابتراو صاصتخاو ءاضتقاو بيكرتو دقع'' نم

 اهلكف ''لمعلا عنمي ام دوجو وأ هيلع يبارعإلا هرثأ روهظو .لومعملا ىلع لماعلا

 طبض يف ةوقب هدوجو ضرفي يذلا ىنعملا رصنع ىلإ -اهتيبلاغ يف -عضخت روص

 ىلع لماعلا طلستي ال" :مهطباض كلذ ين مهمكحي لومعملاو لماعلا نيب ةقالعلا

 يف ريبكلا هرثأ كلذل ناك دقو ." ىنعملا يف داسف ىلإ دؤي مل اذإ الإ ةعانص لومعملا

 ش ."مدقت امك يوحنلا ليلحتلا

 انف ذي

 اليبس تناك امنإ-اهساسأ يف -لماعلا ةركف نإ :تلق اذإ دعبأ ال مث نمو

 ىنعم ىلإ يدهت -نايحألا نم ريثك يف -اهنإ لب اهنع فشكلاو يناعملا ءالجإ ىلإ

 |مك ىلجعلا ةرظنلا دنع لكشت دق هليلحت يف جئاتن ىلإ لصتو بيكرتلا يف ةقدلا غلاب

 لماوعلا نيب ةقالعلا يف رظنلا ذإ ؛لومعملا ىلع لماعلا طلست ثيدح يف انيأر

 يف رظنلا"و صنلا لخاد تاملكلا نيب ةقالعلا يف رظن وه اننإ تالومعملاو

 «صنلا ةينب يف رظن بارعإلا نم اهعقاوم ةفرعمو اهطباورو تاملكلا تاقالع

 لاح واو هذهو ربخ اذهو زييمت اذهو لاح اذه ةاحنلا لوقو .ةينبلا هذه ليلحتو

 )١( غال ص ءرظني :

 اوقف“



 يف مهمالكو صنلا ريسفت يف غلاب قيقدت «خلإ ©...ةفنأتسم وأ ةفطاع كلتو

 لك تاماللاو تاءافلاو تاواولا نيب قرفلاو ةفصلاو زييمتلاو لاحلا نيب قرفلا

 قوري ام ءافخلاو فطللاو ةقدلا نم هيفو ءصنلا ةلالد يف كردي ام قدأ نم اذه

 ."”"شهديو عوريو

 اهنوك نايبب .لمجلا نم ةلمج يف -ام ةملك بارعإ ددحي (نيح صنلا حراشف

 نايبب اًمهم اًءزج لثمي يذلا يوحنلا ىنعملا نع فشكي -ةلومعم وأ ةلماع

 ةيحان نم اهنم دوصقملا ىنعملا ديدحتو «ةيحان نم ةلمجلا ءازجأ ةيقبب اهتقالع

 ةلالدلا فالتخا ىلإ -ةرورض -يدؤي ةيوحنلا ةفيظولا فالتخا نأل ؛ىرخأ

 لصتملا لمجلا نيب ةقالعلا ىلع فقي انيح كلذكو «ةلمجلا يف ةملكلا نم ةدارملا

 نأ متحي يذلا ىنعملا ىلع فقي وهف هل لحم ال امو اهنم لحم هل امو عطقنملاو اهنم

 لصت يتلا ةورعلا نأو .كانه يرجت نأ نكمي ال انه يرجت يتلا ةيبارعإلا طباورلا

 طبخ يف اهعم كباشتت اهلعجتو اهتراجب -بارعإلا نم لحم اه يتلا -ةلمجلا

 برضل ةليزم وأ اهلاحل ةفشاك وأ اهنع اًربخ وأ اهل اًمصو اهنوكب ىنعملا نم دحاو

 يف ةدوجوم ريغ ةورعلا هذه اهتادرفم نم اًدرفم وأ ءاهتيست ىنف -ماهجلا نم

 .كباشملا كلت اهنيب سيلف -بارعإلا نم اهل لحم ال يتلا لمجلا نم -اهتريظن

 هوجولا ددعت نم كلذ ىلع بترتي امو .تاماقملا ضعي يف تالوقملا هذه نيب ددرتلا ناكمإ عم )١(

 ش .بيكارتلل يوحتلا ليلحتلا يف ةيوحنلا
 )١١( الص «ىسوم وبأ دمحم دمحم روتكدلا انخيشل .ميدقلا بدألا يف ةءارق ١.

 دة -



 لخاد لمجلاو «لمجلا لخاد تادرفملا نيب ةلصلا نم برضلا اذه كاردإو

 ةسارد يف دجت اذكهو ' هرهوج ةفرعمو ىنعملا يف لمأتلا نم ديزم ىلإ جاتحي صنلا

 هقئالعو مالكلا طبر يف اًمتممو اميقد اًثحب -لومعملاو لماعلا -بارعإلا عقاوم

 ةنيتم اهنكلو ةيفخ تاربعش ابهنأك ىتح قدت يتلا طويخلا كلتل اًعراب اًفشكو

 .”"هجمدو مالكلا طبر يف ةقيثو

 اهب قلعتي امو لماوعلا نع ثحبي |منيح يوحنلاف .كلذ ىلع ئبني لثم اذهو

 نأ كردي ”"يفْفَحَتلا َنِم َءاَيْرْغَأ ٌلِهاَْلا ْمُهْبَسَحَي":ىلاعت هلوق يف تالومعم نم

 نم مغرلا ىلع "ةاَييْغَأ"ب قلعتي نأ نكمي ال "ٍِفْمعَتلا َنِم"رورجملاو راجلا

 ءارقف مهنأ ملع ففعتلا نم اونغتسا دق ناظ نظ ىتم مهنأ هدسفيو" هل هترواح

 نم :يأ -يهو ."بسحي'"ب ةقلعتم يه امنإو مهلاحب اًلهاج نوكي الف لاملا نم

 .5"'ليلعتلل ِِفْفَمَّتلا

 نمل َكِلَّذ َنوُد ام ُدْفَْيَو ه دب كوشي نأ ُرِْغَي الهلل نإ ":ىلاعت -هلوق كلذ نمو

 اًمطع سيلو «فناتسم :" َكِلَذ نود اَم ٌرْفْغَيَو'"' نأ ىلإ ةاحئلا بهذ دقف 9 ُءاَثَي

 اًريثك ينع نمت وهو 277١ ص ءىسوم وبأ دمحم دمحم روتكدلا انخيشل «بيكارتلا تالالد )١(

 .فيرشلا ناسللا اذه ليلحت ين تالصلاو قئالعلا هذه دنع فوقولاب

 .71ا/ا:ةيآ ءةرقبلا :ةروس (؟)

 1751/7 «ينغملا (*)

 .44 :ةيآ فاسنلا:ةروس (4)



 ام ٌرِفْغَيَو" :هلوق فطع ول هنأ رهاظلا ذإ ؟”ىنعملا داسفل ؛لوألا "ُرِفْغَي ال" ىلع

 نأل ؛يفنلا ديق يف هعم الخاد راصل لوألا "ٌرِْفَي ال" هلوق ىلع "َكِلَّذ َنوُد

 ريصيف مكحلا يف امهنيب ةعماج اهلبق ام ىلع اهدعب ام فطعت -ررقم وه امك -واولا

 ةيآلا نوكتف كلذ نود ام رفغي الو كرشلا رفغي ال هللا نإ -ملعأ هللاو -ىنعملا

 هللا مالك فيرحت نم كلذ نأ ىفخي الو ةقرفتلل ال هنود امو كرشلا نيب ةيوستلل

 ."”هعضاوم ريغ يف هعضوو ىلاعت

 :رعاشلا لوق .كلذ ريظنو

 هدصَقَيَو َروُجي ال نأ هتّيضَق ىَقَق اذإ اًموَي لا مَكَللا َلَع

 ضرغ نأل ؛ميقتسم ريغ (روجي) ىلع (دصقي) فطع نأ ةاحنلا ركذ دقف

 ذإ -اًضيأ - دصقلا ىفتنال فطع اذإو .دصقلا تبثيو ءروجلا ىفني نأ رعاشلا

 دقو .لدعلا يضتقي روجلا يفن نأل ؛ضقانتلا مزليف يفنلا يف امكيرش هلعجي فطعلا

 )١( الذرالمصون.7/٠01١[.

 حور :رظني .مهيلع درلاو مهبهذم يسولألا ركذ دقو ءاذه ىلإ ةيمالكلا قرفلا ضعب تيهذ (؟)

 «نناعملا 7

 . الفص «هجيرخت مدقت (*)

45:8 



 اًيفنم "روجلا" نوكيف اًثبثم نوكيل .فنأتسم هنأ ىلع لمحي نأ بجوف .اًيناث هافن

 ."ضقانتلا عفتريو دوصقملا لصحيف ءاًنبثم "دصقلا"و

 سردلاب ةاحنلا اهوانت يتلا صوصنلا يف اًريثك هدجو كلذ عبتت نمو

 ةيرظن مهدقن يف -نيثدحملا ضعب هيلإ بهذ ام ةقد مدع ىلع لدي ام ليلحتلاو

 مهتاهيجوتو ةاحنلا تافالتخا نأ نم -ميدقلا يوحنلا ركفلا يف يبرعلا وحنلا

 لماعلا ىلإ اًدانتسا ةيبارعإلا ةكرحلا ريربت ةلواحمو يوحنلا لماعلا اهؤشنم"ناك

 يف تالومعملاو لماوعلا ديدحتف ""ىنعملاب ريبك مامتها ريغ نم ينبملا ةماقإو

 ىنعملاو بارعإلا نع مهثيدحو ىنعملل اًقيمع اًنافتلا هيف تفتلي يوحنلا ركفلا

 رصبو «هقف نع ئىبني ثيدخ -تاالومعملاو لماوعلا لالخ نم -اههنيب ةقالعلاو

 ."'هدقاعم'"و "مالكلا يناعم"ب

 نأ نكميو ؛7 /7 «ينغملاو ؛74 /4 ؛ةيفاكلا ىلع يضرلا حرشو 155/7 ؛باتكلا ؛عجاري )١(

 القن -يقوسدلا لاق «تادرفملا ال لمجلا فطع نم نوكي نأ ىلع -انه - زوجي فطعلا نإ لاقي

 ديز ىلع لوقت اك (ينأملا مكحلا) ةلمج ىلع اًفطع (دصقيو) ةلمج لعجت نأ كلو" -ينيمامدلا نع

 ةمالعلا هيلإ بهذ ام وه اذهو تلق 7١/7 «ىنغملا ىلع يقوسدلا ةيشاح'يكزيو ةالصلا

 ."ءاَشَي ْنِّل َكِلَذ َنوُد ام ٌرفْغَيو هب َكَرْشُم نأ ٌرِفْغَي ال هلل َّنإ" ءانعم يتلا ةيآلا ريسفت يف يسولآلا

 .الال /9 ؛يناعملا حور "فنأتسم ال نإ ريخ ىلع فطع "كلذ هنود ام رفغيو'' لاق

 .191ص «ةريامع ليلخ .د ءيوغللا قيبطتلاو ءيوحنلا ريظنتلا نيب ةفاسملا (1)
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 صنلل ةبسنلاب يبرعلا وحنلا ةيمهأو يبرعلا وحنلل ةبسنلاب "لماعلا" ةيمهأ ١-

 رعشلا مهف نع وهف وحنلا مهف نسحي مل نمف يرورض رمأ اذه ةفرعم نأو

 ماظن لالخ نم -وحنلا نإ :نيقي يف لوقن نأ عيطتسن ذإ ءلزعمب مالكلاو

 ىلإ اهالخ نم لصوتي صنلا يف ةفشاكو ةلعاف ةسارد -تالومعملا و لماوعلا

 رخآلا ىنعملاب هتقالعو ىنعم لك عقوم ةفرعم قيرط نع ملكتملا ةدارإ جارختسا

 ريغ نم "' لعف"' ىنعم يف ركفتم ركفتي نأ لقع يف حصي الو مهو يف موقي الف"

 لامعإ ديري نأ ريغ نم "مسا" ىنعم ين ركفتي نأ الو ''مسا"' يف هلامعإ ديري نأ

 نم كلذ ىوس اّمكح هيف ديري وأ هل اًلوعفم وأ هل اًلعاف هلعجو هيف "لعف"

 .كلذ لكاش ام وأ اًلاح وأ ةفص وأ اًربخ وأ أدتبم هلعج ديري نأ لثم ماكحألا

 نع هءازجأ لزأو .تئش مالك يأ ىلإ دمعاف اًنايع كلذ ىرت نأ تدرأ نإو

 :يف لقف ءاهيف وحنلا يناعم نم ءيش لوخد هعم عنتمي اعضو اهعضو ءاهعضاوم

 "لزنمو بيبح ىركذ نم كبن افق

 :هزجعو «ليوطلا نم تيب ردص )١(

 ٍلَمْوَحَ ٍلوُحَّدلا نيب ىوُللا طق سب

 ةيزكلا رشي هتاقحلمو سيقلا ئرما ناويد :رظني «ةروهشملا سيقلا ئرما ةقلعم نم وهو

 ااا .وحنلا بتك يف هب داهشتسالا عضاومو «تيبلا اذه جيرخت هيفف */ 0/8٠١



 ىنعمب ركف كنم قلعتي له ءرظنا مث "لزنم ىركذ بيبح افق كبن نم"
 لطعت ىلإ يدؤي لومعملاو لماعلا نيب تيبلا يف ةقالعلا عايضف '”؟اهنم ةملك

 .مهفلاو ركفلا ةكرح

 ةركف نع هعافد ضرعم يف -يرباجلا دباع دمحم /روتكدلا هررقي ام اذهو

 ”مظنلا" ةركفو "لماعلا" ةركف نيب طبري ذإ -يبرعلا وحنلا ةيرظن يف "لماعلا"

 نأو ملكلا نيب تاقالعلا ىلع مئاق "مظنلا" نأ حضويف يناجرجلا رهاقلادبعل

 وحنلا يف "لماعلا" ةركف هلك هطبضت رمأ وهو ةيببسلا ىلع ةينبم ةقالعلا هذه

 يف "ةيمتحلا" أدبم هيدؤي ام .يبرعلا صنلا يف يدؤت اهنأ يرباجلا ىري يتلا يبرعلا

 يبرعلا وحنلا نم "لماعلا" ةركف فذح نأ ىلإ -قحم وهو -اّيهتنم «ءايزيفلا

 ةعانصل ميدقلا لالجإلا"ناك انه نمو «”هلمكأب يبرعلا وحنلا رايبنا ىلإ يدؤيس

 ريرقت قرطو ةرابعلا لخاد ين تاملكلا نيب ةقالعلا ريرقت قرطو هتفسلفو وحنلا

 .©"تارابعلا نيب ةقالعلا

 .مهضعب اهمبتا امك ,نكت مل" يوحنلا سردلا يف "لماعلا" ةركف نأ ١-

 كسمتلا يف ةقرغم «ةغللا عقاو نع ةديعبلا تاضارتفالاو كحمتلا ىلع ةمئاق

 ةلثمألا ىلع ةدرجملا دعاوقلا ميدقت يف ةفرسم «ةتحبلا ةيقطنملا تاروصتلاب

 4١. ١ص ءزاجعإلا لئالد )١(

 .186 - ١8 4ص «يئايميسلاو يناسللا ثحبلا (؟)

 .خةص .فصان ىفطصم 3 «لصاوتلاو ريسفتلاو ةغللا ()

 كا 3



 مهعأ ةاحنلا مهتا ذإ ؛ىنعملا وهو ةغللا رصانع نم رصنع مهأ ةيسانتم «ةلمعتسملا

 لوصأ ىلع مهتيرظن اوماقأو :ىنعملا اولمهأ .لماعلا ةيرظن ءارو مهيرج ءارو

 تاونق نم ىنعملا هحتفي ايف وأ ,دويق نم ىنعملا هضرفي اميف رظنت ال :ةدرجم ةيوحن

 .”"ةدماجلا دعاوقلا ةمارص زواجتت

 انك ذنب ل

 سايقلاو ىنعملا ©

 اًحضاو ناك ىنعملا ىلإ تافتلالا نإف سايقلا سسأ مهأ نم "ةهباشملا"ناك اذإ

 ام مكح ءيبشلا يطعي دق" :ماشه نبا لوقي ءاهروص نم ريثك ريسفت يف اًيوق

 دعي سايقلا يف يونعملا هبشلا نإ لب ”"اًمم |مهيف وأ هظفل يف وأ «هانعم يف ههبشأ

 يهو ء«ةيبرعلا سيياقم .يف باب" :ينج نبا .لوقي ءيظفللا هبشلا نم ىوقأ

 هذه يف اوشفو امع نإو نابرضلا ناذهو .يظفل رخآلاو «يونعم امهدحأ :نابرض

 نم ةعناملا بابسألا نأ ىرت الأ .يونعملا سايقلا :وه امههعسوأو امهاوقأ نإف ةغللا

 اهلك ةيقابلا ةيناثلاو ءاظفل لعفلا هبش وهو يظفل اهنم دحاو :ةعست فرصلا

 :هلثمو .ليلد اذهف «كلذ ريغو ثينأتلاو لدعلاو فصولاو فيرعتلاك .ةيونعم

 تبصنو «لعاف هنأل ؛اذه تعفر :لوقت نأب هب لوعفملاو لعافلا باب كرابتعا

 .184 /7 «ريمألا ةيشاحب ىنغملا (1)

40137 



 سايقلا نأ ملعاو" :لوقي مث "”" يظفل ال يونعم رابتعا اذهف .لوعفم هنأل ؛اذه

 ريسأو عيشأ اَذِإ ىنعملاف ...هيلع ىنعملا لامتشا نم اًيراع هدجت مل هتلمأت اذإ يظفللا

 يونعملا يف تسلو «يونعملا لاحل روصتم يظفللا يف كنأل ؛ظفللا نم اًيكح

 .”"'كلذ فرعاف .يظفللا مكح روصت ىلإ جاتحمب

 برضل رشم رتل اوفا قع لدم داق و ودور هور

 ءيشل ةمسب سيل" ْ هنأل ؛لعفلا لماوعلا يف .لصألا ناك اذإف يونعملا هبشلا نم

 لمعي لعافلا مسا نإ ”"هريغ ىلإ دنسي نأ دعب هانعم حصي امنإو هسفنب لقتسي

 كلذو .اّنونم ةركن ناكف لعفي يف تدرأ ام ىنعملا نم هيف تدرأ اذإ" هيلع اًسايق

 "ادع اًديِز برضي اذه :لثم .هلمعو هاتعمف ادغ اًديز ٌبراض اذه :كلوق

 «""دحاو ىنعملاو هظفلل نم لعافلل تينب اهنأل" لعفلا لمع لمعت ةغلابما غيصو

 :كلوق كلذو .هانعمو هلمع يف عراضملا لعفلا ىرجم'"' يرجي ردصملا كلذكو

 اهنإف .ةهبشملا ةفصلا امأو ”"'اًديز برضي هنأ :هانعمف ءاّديز برض نم تبجع

 )١( المتصائص١١/٠١9.

 (؟) السابق؛١/ ١1٠١.

 )"( ءدصتقملا ١/759.

 )5( .6)/155باتكلا

 ) )5السابق1١/ 2١١10

 ) )5السابق١١/ 188.
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 يف تسيل اهنأل ؛لعافلا لمع لمعت نأ وقت ملو هيف تلمع اهيف" لعافلا هبشت

 .”""هيف تلمع |ميف لعافلاب تهبش اهنإف عراضملا لعفلا ىنعم

 ىلإ ”ةرورض -يدؤي «لماوعلا -ةيوغللا رصانعلا نيب ىنعملا يف هباشتلاف

 .رصانعلا كلت اهبلطت يتلا -تالومعملا -ةيبيكرتلا قئالعلا ةيعون يف هباشتلا

 تاق ناك -اهب قحلي امو لماوعلا يهو -هروص مهأ يف -سايقلاف اذكهو

 ةموكحم -يوحنلا ركفلا يف -سايقلا ةيلمع نإ لب «ىنعملا ىلع -هنم ريبك قش يف

 دعت يتلا -سايقلا ةيلمع نكت مل" مث نمو ؛"زجت مل دسف نإف «ىنعملا داسف مدعب

 اهروص امك ةيلكش ةيروص ةيلمع-ةاحنلا دنع ةعبتملا ةيجهنملا لئاسولا مهأ نم

 نيب ةهباشملا أدبم وهو حيحص أدبم ىلع ةأحنلا اهيف دمتعا دقف نيثدحملا ضعب

 نإ ةربتعملا ةهباشملا روص ةمدقم ين ىنعملا يف ةهباشملا تناك دقو «ةيوغللا رصانعلا

 .""'قالطإلا ىلع اهوأ نكت مل

 .1945/1قباسلا(١)

 .7 ١ضص-هّللا همحر -باطحلا داؤف د «يبرعلا وحنلا يف هبشلا ةيضقءرظني )7١(
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 يوحنلا مكحلاو ىنعملا ©

 الوبقو اًمنمؤ اًريوجت بيكارتلا لع همكخو يوحنلا سردلا يف لمأتملا

 ناك دقف" ىنعملل -هنم ريبك قش يف -عضخي هدجي اًحِبقو اًنسُحو اًضفرو

 اهليلحتو بيكارتلا فصو يف هنم نوقلطني اًماع اًلصأو ءاًطباض ىنعملا مهدامتعا

 مث ؛دربملاو هيوبيسك .مهنم نيمدقتملا تاباتك يف ةصاخبو ءاًحضاوو اًرهاظ اّرمأ

 مدقتي ىنعملا ىلإ ماكتحالا ناك لب مهدعب ءاج نم تافنصم ين لصألا اذه دتما

 يف يوحنلا ركفلا مكحي ”"ىرخألا لوصألاو طباوضلا ىلع نايحألا نم ريثك يف
 ؛ديج وهف ىنعملا هب حلص ام لك" :نأ وهو ءهنع ردصي ماع لصأ هلك كلذ

 نم سيلف ىنعملا دسفي بارغإلا ناك اذإ"و ”."دودرمف ىنعملا هب دسف ام لكو

 يوتحي نأ نكمي ال --:يوحنلا ركفلا يف -حيحصلا بيكرتلاف ”."برعلا مالك

 (اًظفل) مالكلا ةماقتساف اًينهذو اًيلالد ضعبب اهضعب طبتري ال رصانع ىلع
 .يوحنلا سردلا يف نامزالتم ناطرش (ىّبعم) هتماقتساو

 ةئيه نيب ةنراقم نم هيوبيس باتك يف درو ام كلذ يف باوبألا زربأ نمو

 :ناونع تحت اهئانبو يناعملا بتارم يف قطنملاو لقعلا نيناوق هيضتقت امو مالكلا

 ماس «قباسلا(١)

 71١١7/5. ءبضتقملا (؟)

 .8/5 «قاورلا هابنإ (؟)

 508 د



 «لاحتو .نسح ميقتسم هنمف ":هيف لاق "ةلاحإلاو مالكلا نم ةماقتسالا باب"

 :بذك لاحم وه امو «حيبق ميقتسمو .بذك ميقتسمو

 "اًدغ كيتآسو سمأ كنتيتأ"' :كلوقف ءنسحلا ميقتسملا امأف -

 اًدغ كنتيتأ" :لوقتف .هرخآب كمالك لوأ ضضقنت نأف «لاحملا امأو -

 "سمأ كيتآسو

 ''رحبلا ءام تبرشو لبجلا تلمح" :كلوقف «بذكلا ميقتسملا امأو -

 دق" :كلوق وحن .هعضوم ريغ يف ظفللا عضت نأف ؛حيبقلا ميقتسملا امأو -

 "كيتأي ديز يكو تيأر اًديز

 .0""'سمأ رحبلا ءام برشأ فوس" :لوقت نأف .بذكلا لاحملا امأو -

 ءركف طباوض -اهرهوج يف -يه بابلا اذه يف ةصلختسملا طباوضلاو

 ةينبلا يف للخ -هتقيقح يف -وه هيوبيس هيلإ راشأ يذلا ةيظفللا ةيئبلا يف للخلاو

 جهنمل -بابلا اذه لالخ نم -سسؤي هيوبيسو .ظفللا اهنع ردص يتلا ةيركفلا

 يف "بطاختلل دعاوق" دعت يتلاو «بيكارتلا ىلع مكحلا يف يوخنلا ركفلا

 :ةثالاث رصانع لالخ نم ةيبرعلا

 .ةيونعملا قئالعلا ةححص (أ)

 .ةيوحنلا قئالعلا ةححص (ب)

 ,؟1 5-78 /١«باتكلا )١(

 5 تل



 .ةيقطنملا قئالعلا ةحص (ج)

 ىلع همكحو هيوبيس مالك لزنتي ةثالثلا رضانعلا هذه نيب لعافتلا راطإ يفو

 .بذكلاو .حبقلاو .نسحلاو ؛ةلاحإلاو :ةماقتسالا :ثيح نم بيكارتلا

 :مطوق وحن "نسح ميقتسم" بيكرت وهف رصانعلا :كلت هيف تلمتكا ايف
 :هانعم لقعلا يف ماقتساو هظفل حص مالك اذهف "اًدغ كيتآسو ءسمأ كتيتأ"

 هيف تضقانت نأب "ةيونعملا قئالعلا ةحص' لوألا رصنعلا هيف فلخت امو

 بيكرث وهف بيكرتلا ةلالد هيف تلض وأ هتادرفم نيب ىنعملا لاحتساف ةلالدلا

 ليحأ هنأ"' :لاحملا ىنعمو "سمأ كينآسو ءاّدغ كتيتأ" :مهوق وحن "لاحم"

 لالخإلا عقو ام نأ :يأ“”"'هب ملكت اذإ ىنعملا هب مهفي يذلا ميقتسملا ههجو نع

 نكمي ال ذإ ؛ةيبطاخت ةدعاق -ريبعتلا حص نإ -انإو «ةيوغل ةدعاق سيل -انه -هب

 .ةيادبلا ةياهنلا هيف فلاخت ذإ ءبطاخملا ىلع ةبسنلاب ائيش ةرابعلا ديفت نأ

 ننس" نع جرخف "ةيوحنلا قئالعلا ةحص" يناثلا رصنعلا هيف فلخت امو

 دعاوقلا ىلع جرخ وأ هعضوم ريغ يف ظفللا عضو نأب "اهمالك ين برعلا

 ةيوحنلا قئالعلا هيف تهاتف .فذحلا هيف رثك وأ ةلمجلا بيكرتب ةصاخلا نيناوقلاو

 ديز يكو «تيأر اًديز دق" :مهوق وحن "حيبق ميقتسم" بيكرت وهف هتادرفم نيب

 "ا «يفاريسلل .باتكلا حرش )١(



 امنإو ؛مالكلل ماعلا ىنعملا بطاخملا مهفي ذإ ؛ةلالدلا ميقتسم مالك وهف '"'كيتأي

 .”''ريخأتلاو ميدقتلاب هيف ماظنلا تدسفأ كنأل" ؛حبق

 ىلإ بيكرتلا ىدأ نأب "ةيقطنملا قئالعلا ةحص" ثلاثلا رصنعلا هيف فلخت امو

 وحن ”بذك ميقتسم" بيكرت وهف لقعلا يف حصي الو اّيقطنم لوبقم ريغ ىنعم

 .""رحبلا ءام تبرشو «لبجلا تلمح" :مهلوق

 ةحص" :ثلاثلاو "ةيونعملا قئالعلا ةحص" لوألا :نارصنعلا هيف فلخت امو

مأ رحبيلا ءام برشأ فوس"' :مهطوق وحن ""ةيقطنملا قئالعلا
 بيكرت وهف "س

 ناضقانتي امهو هيف "سمأ"و "فوس" عامتجالف ؛هتلاحتسا امأف" .بذك لاح"

 )١( ص ؛يركسعلا لاله يبأل «نيتعانصلا 78.

م اذهف ةنيرقو ةقالعل نكل ءاهقئاقح نع تادرفملا هيف جرخت يذلا زاجملا فالخ اذهو (1)
 ين لوبق

 ام وهو .بطاخملا هملعي امن رهاظلا ىضتقم ريغ ىلع مالكلا جرخي نأ اهبورض نم برضو ةغللا

 دودح نع جورخلا هب داريو "ةعسلا" وأ "عاستالا" حلطصم يوحنلا سردلا يف هيلع قلطي

«دايع يركشل «عادبإلاو ةغللا «رظني ءوحنلا ماوق يه يتلا ةيداعلا ةيقطتملا تاقالعلا
 «ا١١ اص ؛

 ٌةَيْرَقْلا ٍلأْساَو" هدجج قاعت -هلوق ءزاضتخألاو مالكلا عاستا ىلع ءاج امو" هيوبيس لوق هنمو

 رصتخاف ةيرقلا لهأ ديري امنإ (87.ةيآ «فسوي ؛ةروس) "اف اَنْ يلا راو اف انج يلا

 مالكلا ةعس ىلع ءاج هنكلو انهاه ناك ول لهألا يف اًلماع ناك اك ةيرقلا يف لمفلا لمعو

 .7 /117«باتكلا "ىنعملاب بطاخملا ملعل ؛ٌراجيإلاو

 - غ:ةهمد



 ةضقانملا بجوي يذلا "سمأ" هنع انلزأ ول انإف ؛هيف بذكلا امأو نابقاعتيو

 .”"اًبذك يقبل ةلاحإلاو

 :ميسقتلا اذه يف ظحاليو

 ةلالدلا هيف تحص ام ىلع "ةماقتسالا" حلطصم قلطي هيوبيس نأ (أ)

 كلت تفلخت اذإف ءبيكرتلا تادرفم نيب "ةيونعملا قئالعلا ةحص" :يأ «”اقلطم

 )١( ؛يفاريسلل .باتكلا عرش 7/ 45-91.

 يتلا ةمالسلا اهب داري انه هيوبيس مالك يف "'ةماقتسالا'' نأ حلاص جاحلا نمحرلادبع روتكدلا ىري (؟)

 .رظنب :ىرخأ ةغل نم ةغل زيمي يذلا ماعلا ماظنلا يأ :ةيوحنلا ةمالسلا ىنعمب سايقلا اهيضتقي

 مهسأر ىلعو «نيثحابلا نم ةلج هيلإ بهذ ام وهو .7ص .ةيبرعلا راطقألا يف تايناسللا مدقت

 مكحلاو اًيوحن ةحيحص ةلمج لك هب داري '"ةماقتسالا" حلطصم نأ ىري يذلا ةسامح /روتكدلا

 وحنلا ءاّيوحن طبارتت امدنع ةلمجلا رصانع هديفت يذلا ىنعملاب قلعتي حبقلا وأ نسحلاب

 "ةيونعملا قئالعلا ةحص"' ةلالدلا ةماقتساب ''ةماقتسالا'' رسفف عجر مث 537” -55؟«ةلالدلاو

 دقأ'' .هيوبيس هب لثم ام ذإ ؛هيلإ بهذ ام ضقاني "حيبق ميقتسم" حلطصم نأ كلذ ىلإ هعفد دقو

 يف ريخأتلاو ميدقتلاب اهماظن داسفل ؛اًيوحن ةحيحص ةلمج سيل 'كينأي ديز يكو .تيأر اًدير

 ةحصلا ينعت.-ةسامح روتكدلا يأ -هدنع يهو "ةماقتسالا"ب فصوي فيكف ءاهتادرفم

 ةلالدلا ةماقتسا ينعت "ةماقتسالا" نأ ىلإ -عضوملا اذه يف -بهذ مث نمو !؟ةيوحنلا

 نم -هيلإ تبهذ اميف لعلو .,ةهدص ,ةلالدلاو وحنلا :بيكرتلا يف يظفللا للخلا وه "حبقلا"و
 ىلع هقيلعت يف .يناريسلا لوق ءهدكؤيو ,ضقانتلا اذه عفري ام -ةلالدلا ةماقتسا :ةماقتسالا نأ

 نحللإ نم اناس دصقلا ىلع ناك ام وه وحنلا قيرط نم ميقتسملا "نأب"" حيبق ميقتسم" حلطصم
 نم ملاس وهف "تيأر اًديز دق" ؛لاق اذإف (هريغ ىلإ مالكلا دصق نع لودعلا هنأب نحللا رسقو)

 عم وهو ةهجللا هذه نم اًيقتسم ناكف (ةيونعملا ةلالدلا هيف تحص نأي دصقلا ىلع لد يأ) نحللا
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 مهفي يذلا ميقتسملا ههجو نع ليحأ هنأ" :يأ "الاحم" ناك ءبيكرت يف ةحصلا

 حبق وأ نسحب "ةماقتسالا" فصوت مث يفاريسلا لوقي امك "هب ملكت اذإ ىنعملا هب

 دق -اًنايحأ -اننأل ؛بيكرتلا يف اهفلخت وأ ةيقابلا رصانعلا دوجول اًقفو بذك وأ

 .”بذك وأ حيبق لكش نمض تامولعملا غيلبت يف قفون

 جرادم يف هتحصو همظن ةنيهر هحبقو هنسحو هتلاحتساو مالكلا ةماقتساف

 «ةيقالتم اهيناعمو ةقسانتم اهتلالد لعجت جئاشو نم هتادرفم نيب موقي امو «ركفلا

 لوصأ مهأ نم لب -ميدقلا يوحنلا ركفلا يف لوصألا مهأ نم لصأ اذهو

 ميقتست موي "مظنلا" ةيرظن هيلع موقتس لصأ وهو -”ماع هجوب مالكلا ةعنص

 نم اًحيِبق ناكف (بيكارتلا ءانب يف ةيبرعلا ماظن هبلطتي يذلا يأ) هعضوم ريغ يف عوضوم كلذ

 ةحص يه "ةماقتسالا" نأ همالك نم مهفيو .47 /؟ «يناريسلل .باتكلا حرش '' ةهجلا هذه

 ركف يف "ةلاحتسالا"و "ةماقتسالا"ف .هيلإ تبهذ ام وهو ريغ ال ةيقطنملاو ةيونعملا ةلالدلا

 .!ضقانت همالك يف ناك الإو .صلاخ يونعم ديعص ىلع ةمئاق هيوبيس

 يف ةمهاسم «يداليملا نماثلا نرقلا نم يبرع يوحن) يمالسإلا يبرعلا يوحنلا ثارتلا ءرظني )١(

 «هباتك يف يوازمحلا داشر دمحم .د «ةيبرعلا ىلإ هلقن رتراك ج ليئاخيم ملقب (تايناسللا خيرات

 .7 4 ؛ص «تابراقمو تالاكشإ يبرعلا مجعملا

 «كلذ ليصفت يف رظني (؟)

 بيكارتلاب تبث هيفف «يرعلا وحنلا ةيرظنو ؛ةيوحنلا ةرهاظلا لاوحأ يف رئاصب «؛ةروريصلاو ةروصلا -

 .بيكرتلل يجراخلا ليلحتلا ةجيتن اهتحص مدعب مكح يتلا
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 اهظافلأ تلاوت نأ "ملكلا مظن'"'ب ضرغلا سيل" ذإ ؛؟”اًحلطصمو اًموهفمو اًجهنم

 .”"لقعلا هاضتقا يذلا هجولا ىلع اهيناعم تقالتو اهتلالد تقسانت نأ لب .قطنلا يف

 ىلع ءاج نأب يوحنلا ىوتسملا ىلع اًحيحص نوكي دق بيكرتلا نأ (ب)

 ملكلا قيلعت يف ناسللا لهأ بيلاسأ ىلع يرجيف "اهمالك يف برعلا ننس"

 قئالعلا ءافتنال ؛لوبقلاو ةحصلا مدعب هيلع مكحي كلذ عمو «ضعبب هضعب

 ميق ءاصحإ هيفو .توقاي نايلس دومحم .د .هيوبيسل باتكلا يف اًيوحن ةخيحصلا ريغ بيكارتلا -

 .بيكارتلا كلل

 .ةسامح دمحم /روتك دلل «ةلالدلاو وحنلا -

 يوحنلا حلطصملا نيب ةقالغلا ءثحبم .يريحب ديعس .د ؛هيوبيس باتك يف ةيوحنلا ةيرظنلا رصانع -

 .يلالدلا حلطصملاو

 .زيوجتلاو عنملا يف ىنعملا ةلزنم .ثحبم .زاجنلا ةفيطل .د .يرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم -

 ملع راظإ يف ىنعم /ظفل جوزلا ؛ينردولا دمحأ .د .برعلا نع رعشلا ةيرظنو ىنعملاو ظفللا ةيضق -
 .(اًجذومن هيوبيس)وحنلا

 )١( .برعلا دنع يغالبلا ريكفتلا ءرظني ص١ ١7.

 لبق وحتلا" نأ -اذه يف قحم وهو -نيثذحملا ضعب ىري انه نمو 40 ٠ - ؛ ةدص «زاجعإلا لئالد )١(

 اذه نكي نإو -اهرخاوأ طبضب هتيانع بناج ىلإ تاملكلا ماظنب ةيانعلا ليبسب ناك رهاقلادبع

 يذلا ىنعملا يف تاملكلا ميظنث رثأ لبق نم كردأ دق ناك هيوبيس نأ ودبي ذإ -بلغأو اًريثك حضوأ

 .18-١الص «يواقرشلا تفع .د ؛ميركلا نآرقلا يف فطعلا ةغالب "وحنلا ماوق وه
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 ىفتنا ذإ ؟”"رحبلا ءام تبرشو «لبجلا تلمح" :مههلوق يف (ى ةيقطنملا وأ ةيلالدلا

 ركفلا يف -زجي مل اذهو ؛رظنلاو قلعتلا يف ءايشألا قطنم بيكرتلا اذه يف

 الإ تبرض"و "ديز الإ ماق" :وحن نم .باجيإلا يف غرفملا ءانثتسالا -يوحنلا

 مايقلا توبث :هريدقت ذإ ؛بذكلا هنم مزلي هنأل ؛هعنم ىلع روهمجلا" ف "اًديز

 -ةاحنلا رظن يف -نالبقي ال قطنملاو لقعلاف "”ديزب الإ سانلا عيمجي برضلاو

 .عونلا اذه نم اًيمعت

 ام وهو «ةيوحنلا ةعانصلا دودح دنع فقي ال يذلا ىنعملا نوضفري ةاحنلا ىرن لياقملا يفو )١(

 برعلا ننس" مهتعنص ءاوتسا ىلع نوصرحي مهف "حيبقلا ميقتسملا" حلطصم هيوبيس هيلع قلطأ

 نم ةيبرعلا يف تبثي ملام ىلع ىنعملا جرخي نأ زوجي الف ؛"ىنعملا ةحص" ىلع مهصرح "اهمالك يف

 نبال ءلصفملا حرش "صنلا ةاعارم مزلت كلذك ىنعملا ةاعارم بجت (كف" لامعتسالا روص

 | :ناجبن اهعزاتتي -يوحنلا سردلا يف -بيكارتلاف 271 /72«شيعي

 ءارقتسا نم ةدمتسم طئارش نم -ةيوحنلا باوبألا يف -ةاحنلا هطرتشا اهيف هارن يوغل جبغ -

 نم ماشه نبا درج دقو يبرعلا ناسللا يف ”ةرابعلا فيلأت نوناق" ب فرعي ام وهو «برعلا مالك

 ىلع ضارتعالا لخدي يتلا تاهجلا نيبي وهو «يوحنلا ليلحتلا لوصأ نم امهم اَلصأ كلذ

 يف هتححص يف رظني الو اًحيحص ىتعم برعملا يعاري نأ" ةيناثلا ةهجلاف ؛اهتهج نم برعملا

 ١17-170. 4 /7 ؛ينغملا "ةعانصلا

 يف حيحصلا ريكفتلا دعاوق هيلمت ام بسح بيكارتلا ىلع هلالخ نم مكحي ذإ ءيقطنم جينو - ١>

 اهحالم لمجأو يوحنلا ركفلا فيعاضت يف ةثوثبم ودبت يتلا ةيقطنملا ريياعملا يهو «ءايشألا قطنم

 ش ."' ةلاحإلاو مالكلا نم ةماقتسالا باب" يف هيوبيس
 01 ؛عمشلا ةيفإ
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 ىلعو هدعب ةاحنلا هنم عرفو هققشو هلصف -انه -هيوبيس هلمجأ امو ءاذه

 ةحصو ليحتبملا يف "اًباب" صئاضخلا" رخآ يف دقعي يذلا ينج نبا مهسأر
 اهعنمب مك بيكازتلا نم اًطانأ هيف ركذ ""لوصألا داسف ىلع عورفلا سايق

 بعلتلاو هفيرحتب ظفللا ىلع ةلاطتسالاو هتلاحتساو ىنعملا ةماقتسا" أدبم قفو

 :مطوق وحن نم "هب

 ."ادغ تمق"-

 ."سمأ موقأس"و-

 "اًدغ تمق'' :كلوقك كلذو .هرخآب كمالك لوأ ضقنن نأ لاحملا" :لوقي

 بيكارتلا ضعب داسفب مكحي ليضفتلا باب يفو "اذه وحنو "سمأ موقأس"و

 | :وخن نم
 ."'ريمحلا لضفأ ديز" -

 ."'ماعطلا سفنأ توقايلا"و -

 ."هتوخإ لضفأ ديز'"و -

 . "'هنبا ةيبأ لاي سانلا قحأ"و -

 .''"اهثطاو ةيراخلا حكان"و -

 :"'اهكلام ةيزانلا تر"و-

 )١( .صئاصخلا 8141-78/7.
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 ةلضافملاو ةغلابملا اهانعم يتلا هذه لعفأو ءلعفأ :لضفأ نأ كلذو" :لوقي

 هنأل ؛زئاج اذهف "سانلا لضفأ ديز" :كلوقك هضعب يهف ءيش ىلإ تفيضأ ىتم

 ريمحلا لضفأ ديز'" :لوقتالو .اهضعب هنأل "راجحألا سفنأ توقايلا"و ءمهنم

 .اذه دافم اذهو .امهنم اسيل امهنأل "ماعطلا سفنأ توقايلا "الو"

 انإو .هتوخإ نم اًدحاو سيل هنأل "هتوخإ لضفأ ديز" :اوزيجي مل كلذ ىلعف

 هتوخإ يف ءاملا يهو :دبز لم لإ يوفاهم ةوخألا نزف ديب نب ني دتاو وف

 نأ -اًضيأ -بجول ىرت امك هريمض ىلإ نوفاضم مهو مهنم اًدحاو ناك ولف

 .ةتبلأ ءيشلا وه ءيشلا ريمضو .هريمض ىلإ هتفاضإ يف مهعم اًلخاد نوكي

 "هيبأ ينب لضفأ ديز" :لوقت نأ ةلأسملا باوصو هسفن ىلإ فاضي ال ءيشلاو

 "هتوخإ نم لضفأ ديز'" :لوقت نأو كلذ وحنو "هيبأ ةرتعو هيبأ لجن مركأ"و

 .”ةلأسملا تزاجف ةفاضإلا تعفترا (نم) لوخدب نأل

 ةوبألا تركذ اذإ كنأ كلذو "'هنبا هيبأ لامب سانلا قحأ" :كلوق لاحملا نمو

 سانلا قحأ هيبأ لاب سانلا قحأ'' :تلق (نإ اَذِإ كنأكف «ةونبلا لع توطنا دقف

 ام كلذ وحنو «مئاقلا مئاقلاو .ديز ديز :كلوق ىرجم كلذ ىرجف '"'هيبأ لاب

 ؛رابخإلا دققع كلذ ىلع سيلو «ةتبلأ لوألا ءزجلا يف ام الإ هنم يناثلا ءزجلا يف سيل

 مل كلذلو ؛لوألا ءزجلا نم اًدافتسم سيل ام يناثلا ءزجلا نم دافتسي نأ بجي هنأل

 «ةاحنلا يققحم نم ريثك هيف هفلاخ دقو روهشم لوق وهو شا همحر «ينج نبا هاري ام اذه )١(

 .ل 4 ص ءصاوغلا ةردل يجافخلا ةمالعلا حرش يف ام هليصفتو
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 لوألا ءزجلا نأل '"اهكلام ةيراجلا بر" الو "اهئطاو ةيراجلا حكان'' :اوزيجي

 سانلا قحأ" :لوقت نأ ةلأسملا ةحص نكلو ...يناثلا هيلع ىوطنا ال فوتسم

 ."لوألا يف اًدوجوم سيل ام يناثلا ين ديزتف ''هقوقحب مهموقأو هب مهربأ هيبأ هلامب

 ها دخا د

 :نيبيكرتلا ةاحنلا عنم :انه ينج نبا هركذ ام ريظنو

 .'"امئاق كوخأ ديز"-

 "اكحاض كوبأ هللا دبع''و -

 وأ هابأ نوكي نأ ميقتسي ال" هنأل ؛يوحنلا ىوتسملا ىلع بيكرتلا ةحص عم

 .'' ىرخأ يف هاخأ وأ هابأ نوكي الو لاح يف بسنلا نم هاخأ

 .ةفلاختم لاوحأ دحاو ءىشل ءيجي نأ" نم ةاحنلا روهمج هزوج ام :هوحنو

 -هلوقك :ةداضتم ريغ وأ اًضماح اًولح نامرلا تيرتشا :وحن تناك ةداضتم

 كلذ اوعنمو "ًأدتبملا ربخ يف نائيجت امك ”"'اًروُح ْذَم اًموُءْذَم اَهْنِم جرحا" :ىلاعت

 :وحن .لاحم نيفلتخم نيناكم وأ نينامز يف لعفلا عوقو نأل "ناكملاو نامزلا يف

 نيفلتخم نيديقب ثدحلا ديقت امأو سمأ مويلا تبرضو .كمامأ كفلخ تسلج

 )١( نبال .لوصألا السراج.7١18/1,

 .8١:ةيآ «فارعألا :ةروس (؟)



 نيجزتمم ريغ نيداضتمب وأ "اًروُح ْدَم اًموُدْذَم ان جْرحا" :ىلاعت -هلوق يف امك
 ."""سأب الف اًضماح اًولح هتيرتشا :يف اك نيجزتمم وأ دوسأ ضيبأ هتيرتشا يف امك

 زاجأ -بيكارتلا ىلع مكحلا يف ةيقطنملا ريياعملا دنع فوقولا -اذه ىلع ءانبو

 ولو «بيبز ىلإ لوحتي بنعلا نأل "اًبيبز هنم بيطأ اًبنع اذه" :وحن «ةاحنلا

 .""'اًرمت لوحتي ال بنعلا نأل ؛زجي مل "رمت هنم بيطأ اًبنع اذه" :تلق

 لك سيلف" اهعنمو بيكارتلا زيوجت يف -اًضيأ -ةيدقعلا رومألا لخدتت لب

 .نيقولخملا نم هريغل اًيظعت نوكي -لجو زع -هلل اًميظعت نوكي مالكلا نم ءيش

 ءيش سيلو" كلذ يف مهلصأو ”"زجي مل ةمظعلا ديرت "ديزل دمحلا" :تلق ول

 لعفلا سنجو ىنعملا يف هريغ نع هب ربخت ام فالخ ىلع الإ ءلج زع هللا نع هب ربخي

 هنم عنمي نكلو ءوحنلا ملع هيضتقي ام ةاحنلا رّدقي دقف" هيلعو «0"”لامعإلا يف دخاو

 .©"عرشلاب قيلي رخآ ءريدقت ردقيو ءريدقتلا كلذ كرتيف ةيعرش ةلدأ

 زيوجت يف مهطباوض نم اًطباض لثمت "هدنع سيل ام بطاخملا ةدافتسا" كلذك

 كرت ىلع نوعمجم برعلا"ف ؛باوصلاو أطخلا يف اًرايعمو اهعنمو بيكارتلا

 )١( /7”«يضرلل «ةيفاكلا حرش 17.

 20 /7” .«شيعي نبال .لصفملا حرش )22520

 .39 /١75باتكلا م

 .179/5/5 ءبضتقملا ( :)

 :صا١77 «مالسلادبع نب زعلل «زاجملا عاونأ ضعب يف زاميإلا ىلإ ةراشإلا (5)
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 ؛نسح "اًسراف نالف لآ نم ٌلجر ناك" :تلق ول"ف "”"هيف ةدئاف ال اهب ملكتلا

 .هلهجي دقو «نالف لآ يف كلذ نأ هملعت نأ ىلإ جاتحي دق - بطاخملا :يأ -هنأل

 ايندلا يف نوكي نأ ركنتسي ال نأل ؛نسحي مل "القاع موق يف لجر ناك" :تلق ولو

 "”"حبقيو نسحي اذه ىلعف .موق نم نوكي نأو .لقاع
 ريشت امنإو «كلذ ىلإ جاتحت الو هسفن ىلإ بطاخملل ريشت ال كنأل" ."تنأ اذه"

 :لوقت نأ هيوبيس عنم اذهو '

 .””'هريغ ىلإ هل

 :يضرلا لوقي .ةيوحنلا ةحصلا هنع يفتنت ةدئافلا هيف مدعنت يذلا بيكرتلاف

 ؛هل ةفص الو هنم الاح الو نيع مسا نع اًءبخ نوكي ال نامزلا فرظ نأ ملعاو"

 نود اَنقو اهثودح يف ىنعملا نيعلا هبشي نأ :امهدحأ .نيعضوم يف الإ ةدئافلا مدعل

 .*”"اًريدقت هيلإ ىنعم ةفاضإ ملعي نأ :يناثلا .لالحلا ةليللا :وحن .تقو

 ديز" :ريدقتلا نأل "ةعاسلا ورمع"و "مويلا ديز" :وحن اوعنم مث نمو

 نم كرصع لهأ نم دحأ ولخي ال هنأل ؛مولعم كلذو .مويلا يف رقتسم وأ 55

 .©”"دحاو نود اًدحاو نمضتي ال نامزلا ناك ذإ ؛مويلا

 )١( )صو ؛21الص «يضرلل :ةيفاشلا ةيفاكلا حرش 53.

 اص: رظنيو 404 /١باتكلا (؟) .

 ) )7«يباسلا ١/ ١537.2

 .7148/1 .ةيفاكلا حرش (4)

 .مةص .ىنعملا ةلزنم :رظنيو /١١شيعي نبال ءلصفملا حرش (5)

 مشكال ل



 ةدئاف هيف ام ىلإ" بيكرتلا يف رظني نأ بابلا اذه يف مهوصأ نم ناك دقو

 .””الف الإو زئاج وهف هوجولا نم هجوب ةدئاف هيف تناك ىتمف

 ال فرعي ام نأل" ؛هب رابخإلا در قرط نأ -اًضيأ -مهطباوض نمو

 .""مولعملا ريغ يف ةدئافلا دجوت امنإو دافي ال مولعملا "و"””دافتسي

 يف اًرايعم دعي "ةينوك لاوحأ نم هبحاصي امو يجراخلا عقاولا" رابتعا نإ لب
 يناعملا يف "نإ" لامعتسا باب يف -يرشختزلا لوقي "!!بيكارتلا ىلع مكحلا

 اهنوك يف كوكشملا ةلمتحملا يناعملا يف الإ "نإ" لمعتسي الو" :-اهيف كوكشملا

 يف الإ "كنآ سمشلا تعلط نإ"و ؛"اذك ناك رسبلا رمحا نإ" حبق كلذلو

 نأ الإ هيف ةهبش ال هتوم ناك نإو .''اذك ناك نالف تام نإ'' :لوقتو .ميغملا مويلا

 .”"هيف نسح يذلا وهف مولعم ريغ هتقو

 نبا لوقي "سمشلاو ديز تام" :لوقت نأ حصي ال لصألا اذه ىلع ءانبو

 ىلع لعفلاو .لاحلا يف اقفتا اذإ مسالا ىلع مسالا فطعت كنأ ملعاو" :ينج

 )١( نبال ءلوصألا السراجء١/59.

 )( «قباسلا 10

 اال اص ءدصتقملا ©)

 ١6. ١ص ؛يرشغعزلل ءلصفملا (؟)
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 لك نم حصي مايقلا نأل "ورمع و ديز ماق" لوقت ءنامزلا يف اقفنا اذإ لعفلا

 .""اهتوم حصي ال سمشلا نأل ''"سمشلاو ديز تام" :لوقت.الو .امهنم دحاو

 اًمفو يرخأ اهحبقبو .ةرات اهنسحب مكحي "اقلطنم هللادبع انأ" :ةلمجو

 كربخي نأ دارأ ول كتفرعمو كناوخإ نم الجر نأ كلذو" :ةيجراخلا اهتايضتقمل

 ناك "اقلطنم ديز وه"و ."اًقلطنم هللادبع انأ" :لاقف رمأب هريغ نع وأ هسفن نع

 تنأ تينغتسا ىتح انأ الو وه لقي ملو «قالطنالاب كربخي نأ دارأ اهنإ هنأل ؛اُلاح

 نم تفرع كنأ ملع اذإ روضي امنإو رّمضملل ناتمالع انأو وه نأل «ةيمستلا نع

 نم" تلقف هيف هلهجت عضوم ين وأ طئاح َفلخ ناك ول الجر نأ الإ ينعي

 .”"'اًنسح ناك '"كتجاح يف اًقلطنم هللادبع انأ" :لاقف "؟تن

 اف ذم دن

 مكحلل -يوحنلا ركفلا يف -يفكي ال هدحو ظافلألا ماظتنا نإف ءاذكهو

 يف ظافلألا مظتنت نأ لبق نهذلا يف يناعملا مظننت نأ دبال ذِإ ؛بيكرتلا ةحصب

 ةماقتسا طرش وه '"ةيقطنملا"و "ةيوحنلا" :نيتهجلا لماكتو بيكرتلا كلس

 .ةيبرعلا يف هنسحو بيكرتلا

 .ةة ص ءعمللا )١(

 )١( «باتكلا 7/ 41-4٠.
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 نيناوق" وه امو "ةغل دعاوق" وه ام نيب يوحنلا سردلا يف لخادتلا' اذنه نإ ا

 دكؤيل .”"ريكفتلاو ريبعتلا" وأ "قطنملاو ةغللا"نيب ةرهاظلا ةحوارملاو "ركف

 ةرابعلاب اًقطن سيل وحنلا نأو يوحنلا ليلحتلا يف ىنعملاب لكشلا داقعنا ةيمهأ

 بصنلاو عفرلا عضاومو بارعإلا نطاوم دنع فوقولاب .خيحص وحن ىلع

 ىتعمو سحو ركف نم ةرابعلا هيوتحت اب ىعو كلذ عم وه |نإو .بسحف رجلاو
 هدعاوق تناك مث نمو ؛اهنم نوكتت يتلا تادرفملاو ةلمجلا ةينب نم دافتسي قيقد

 رنسنلا ف :قرهتام نم ىو هنورأ اذ] انه ديك يكفل رارتكل ةيدارع اهرهوس ف

 نأل ؛هيف اًروصحم ناك ول هريخأت بجي لوعفملاف ءاللع ةاحنلا هل جرخمتسا اميف

 لعف ام" :لوقت «هركذ لبق ءيشلا رصح اقع ليحتسيو روصحم ذئنيح لعافلا
 "ديز الإ اذه لعف ام" :وه مالكلاف لعافلا ىلع رصحلا تعقوأ اذإف "اذه الإ ديز

 ..خلإ...هرصخل مزال ميدقتلا نأل ؛اًبوجو لوعفملا مدق

 يف أرقن نحنف زوجي ال امو ةيوغللا عاضوألا نم زوجي ام وحنلا يف أرقن نيحف

 بجوي يذلاو ءزوجي ال امو ةيركفلا تاعضاوملا يف زوجي ام اهبلقو ةمألا لقع

 بجوي يذلاو هميدقت ىلع ةمألا يف ريكفتلا ديلاقت ترج ام وه هميدقت ةاحنلا

 هيف اوزاجأ امو هريخأت ىلع ةمألا يف زيكفتلا ديئاقت ترج ام وه هريخأت ةاحنلا

 .كلذك نيرمألا

 .اهدعب امو ؛ اص «يبرعلا لقعلا ةنيب ءرظني )١(
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 يف ةرضاح تناك يتلا ةيلقعلا طباوضلا هذه ىلإ عجار وحنلا ينابم دارطاو

 لاق يذلا يبارعألاف .مهمالكل مهئانب سإسأ تناك يتلاو ةغللا باحصأ يعو

 لاقف "كوخأ تبرض" :لوقي نأ ىلع هضوري ناك يذلا يوحنلا فاّسعلا نبال

 :يف لوقت ام فاّسعلا نبا هل لاقف ءاّدبأ "كوخأ" :لوقأ ال" :ىيبارعألا هل

 لوقأ ال لقت ملأ :فاّسعلا نبا هل لاقف "كوخأ ينبرض" :لاقف "كوخأ ينبرض"

 دارأ .””مالكلا ةهج تفلتخا !؟شيأ :اًبجعتم يبارعألا لاقف !؟اًدبأ كوخأ

 دانسإلا نأو العاف راص الوعفم ناك يذلا نأ "مالكلا ةهج تفلتخا"هلوقب

 ىلإ حملأ دقو «بارعإلا ةكرح ءارو يركفلا لصألا رابتعا يف حضاو اذهو

 :هلوقب يوحنلا فاسعلا نبال يبارعألا مالك ىلع بقع (نيح ينج نبا كلذ

 عضوم لك يف هايإ مهئاطعإو ؟مالكلا عقاوم مهلمأت ىلع ءىش لدأ الإ اذه لهف"

 الو لاير سبيل هنأو «.ةريصبو «ةزيم ىلع بارعإلا نم هتصحو هقح

 ىراقوم 3
 7 يح رس

 .ال7/١ ءصئاصخلا(١)

 .قباسلا عجرملا ةفز
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 "ىمادقلا انييوحن ةسارد يف رهاظ اذهو ريكفتلاو وحنلا نيب ةقالع ةمث معن

 ةطبترم ةغللا رهاوظ نم ةرهاظ لكو ةقبطلا هذه ةسارد يف ناكفني ال نارمأ" |مهف

 ءايشألاب ساسحإلا ةقيرط نم جهنمبو ريكفتلا رهاوظ نم ةرهاظب مهدنع
 كلذ ريغو .قاقتشالاو ةغالبلاو فيرصتلاو .وحنلا .دعاوقو .اهنع ةنابإلاو

 يذلا مادصلا كلذ انل رسفي -هتلاحتساو مالكلا ةماقتساب يوحنلا ركفلا ةيانع -كلذ لك )١(

 ةريهشلا ةرظانملا كلت حوضوو ةوقب هتسكع يذلاو ةقطانملاو ةاحنلا نيب ةيبرعلا ةفاقثلا هتف رع

 تناك يقطنملا سنوي نب ىتم رشب يبأو (ه8.6”1ت) يوحنلا يناريسلا ديعس يبأ نيب ترج يتلا

 «يبرعلا وحنلل يريكفتلا نومضملا ىلع ديكأتلا يه ةدحاو ةطقن لوح ةزكرم يناريسلا ةعفارم

 نع ثحبي قطنملا" نأ ريدقت ىلع رخآ ءيش قطنملاو ءيش وحنلا نأ ةقطانملا ءاعدا لاطبإ مث نمو

 ىنعملاب يوحنلا ينع نإو ضرغلابف ظفللاب يقطنملا رم نإف ءظفللا نع ثحبي وحنلاو ؛ىنعملا
 هذه ضفري يفاريسلا نإ "ىنعملا نم حضوأ ظفللاو ءظفللا نم فرشأ ىنعملا نأو ضرغلابف

 هنكلو وحن قطنملاو ةيبرعلا نم خولسم هنكلو قطنم وحنلا" نأ ىري هنإ الماك اًضفر ىوعدلا

 قلعتت ال "ةيوحن" لئاسم ةدع همصخ ىلع حرطي كلذ ديعس وبأ تبثي يكلو "ةغللا نم موهفم

 قطنم وحنلا" نأ ريرقت ىلإ ىهتنا ىتح ةيقطنم ماكحأو ناعم نم اهءارو امب لب اهدحو ظافلألاب

 ةينبلاب ةيوغللا ةيئبلا" هيف مظتنت يوحنلا ركفلا نأو قص :ةسناؤملاو عاتمإلا ءرظني " ةيبرعلا

 ةلثمأ يف ظحالنو .يقطنملا يلالدلاو (يوحنلا) يبيكرتلا نيب ةيوحنلا ةرظنلا يف لصف ال لب ةيقطنملا

 يلالدلا نوكملاو يلكشلا يبيكرتلا نوكملا قاستا ةرورضب اًيفخ اًروعش بذكلاو حيبقلاو لاحملا

 حضتي اذهبو .1 ١8ص .باتكلا يف هيوبيس ةلاسر لوح تاظحالم "غالبإلا ققحتيل يقطنملا

 ناعرس أطخ كلذو ةيقطنم اياضق اهرابتعاب تارابعلا جلاعت نأ نكمي ال" هنإ لاق نم ةقد مدع

 داشر دمحم .ذ .تابراقمو تالاكشإ ؛يبرعلا مجعملا "ةيبرعلا ةيوحنلا ةيرظنلا ىلإ برست ام

 00 ؟) مقر شماه نى ةءالدص «؛يوازمحلا
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 وهو هب تسسبتلا امع دعاوقلا هذه تلصفنا املو .ةقيلسلا طباوضل فافشتسا

 .«بسحف اًمالك تراص اهنأل ؛تدمج ةنابإلا يف مهعزنمو ريكفتلا يف موقلا ةقب

 0" سفنلاو ركفلا لاوحأب اًطبترم اًمالك البق تناكو ظانلأ ةسارد :ىنعأ

 تف نك

 ةدعاقلا لصأ نع لودعلاو ىنعملا

 :نارهظم اهل يوحنلا سردلا يف ةدعاقلا نأ مدقت

 .بيكارتلل ةدرجملا ةيرظنلا ةينبلا وهو '"'لصألا" تباث *

 ةينب ىلع ةئراطلا رهاظملا هلثميو "لصألا كلذ نع لودعلا" لوحتمو

 حلطصم يوحنلا سردلا يف هيلع قلطي ام وهو ةغللا يف ةيوحنلا بيكارتلا

 .”عضولا لصأ يف بيكرتلل يلاثملا طمنلا نع جورخلا :ىنعمب -(عسوتلا)

 يناعملا لوح لمأتلا نم ءيشب لصألا نع لودع لك دنع ةاحنلا فقو دقو

 وحنلا يدايأ نم ادي ناك اذه نأ لبق نم ترشأ دقو -لودعلا اذه ىلع ةبترتملا

 ىلإ نيهتنم -بابلا اذه يف نييوحنلا تالوقم يطخت ىلع مئاقلا "يناعملا" ملع ىلع

 :دمحأ نب ليلخلا لوقي «قيثو طبارت نم ةيونعملا تاياغلاو لوقلا:يف جهنلا نيب ام

 راذتعالا دنع ةلاطإلا بحتستو ظفحبيل رصتخو مهن رثكيو مالكلا لوطي"

 )١( ص :يبسوم وبأ دمحم .د انخيشل .بيكارتلا تالالد ءرظني 4.

 .00"و ١1ص ءرظني (0)

 داع 1



 ضعب يف ريطأ عطقلاف الإو لئابقلا نيب حالصإلاو بيغرتلاو بيهرتلاو راذنإلاو

 لمجلا ريثكتو" :عيبرلا بأ نبا لوقيو ””تاروهشملا فقاوملل لاوطلاو عضاوملا

 ظ يلو عيظتتلا عضومب يف
 ةيدعت اولعجي نأ (ةدعاقلا لصأ) نع جر |ميف نييوحنلا ةياغ تناك مّن نمو

 ال" هنأل ”اًبلاغ ىنعملا اهبلطتي ةدئاف اذ الوقعم اًرمأ عرفلا ىلإ لصألا نم مكحلا

 لعجت يتلا دويقلا يه ةدئافلا كلتو .”"ةدئافل الإ عرفلا ىلإ لصألا نع لدعي

 هنع اًديعب لامعتسالا هيتي الف هكلف يف ةرئاد لصألا اذهل ةقلاخملا تالامعتسالا

 )١( نبال .ةدمعلا رشيق«١/1857.

 .560 ةص «طيسبلا (؟)

 ناك اذإ نوكسلا ىلع ءانبلا رمألل لصألا ءالثمف -ظفللا حالصإل لصألا نع لدعي دقف (؟)

 حرش .”ةلعلف كلذ نم كرح امو اًنكاس نوكي نأ ينبم لك يف سايقلا” نأل ؛رخآلا حيحص

 بتكا) لثم ةلمج يف رمألا لعف ىلإ انرظن" ولف ءلصألا كلذ نع لدعي دقو ا /# لصفملا

 ءابلا يلاوت يف نكلو نوكسلا ىلع ءانبلاب رمألا لعفل مكحت ةيلصألا ةدعاقلا اندجول (سردلا
 انه نمو ةفخلا بلط ىلإ وعدي اًلقث قطنلا يف اهل ةيلاتلا ةنكاسلا ماللاو لعفلا رخآ ىلع ةنكاسلا

 ءاقتلا) ةدعاق ىمست ةدعاق بسحب ءابلا رسكتف ةبولطملا ةفخلا هذه ىلإ لامعتسالا ىعسي

 2184/17 ةنس ربمسيد ؛١ع 4 جم لوصف جم -ناسح مامت .د «يدألا دقنلاو ةغللا "(نينكاسلا

 ش .اذاداص

 7/١ ١١١1. .ريثألا نبال رئاسلا لثملا (؟)

0 



 اهنع عرفتي امو لوصألا كلت اومكحأ اذهلو ؛”يوحنلا "ماظنلا" برطضيف

 :الشمف ”ليوأتلا"و "ليلعتلا" نم جايسب

 ال.ءيشلا ىلع مكحلاو هيلع موكحم هنأل ؛ةفرعم أدتبمللا نوكي نأ لصألا -

 اذه نع زواجتي دق نكلو .ةدئافلا مدعل ةركنلاب أدتبي الف هتفرعم دعب الإ نوكي

 اهب ترفظ ىتمف .ةدئافلا هريغو بابلا اذه يف ىعاري (منإو" ةركتلاب أدتبيف لصألا

 ىتمف .ةدئاف هيف ام ىلإ رظني امنإ هنأ اذه ةلمجو ...زئاج مالكلاف هريخو أدتبملا يف

 نبا لاقو" :يضرلا لوقي .””الف الإو زئاج وهف هوجولا نم هجوب ةدئاف تناك

 ؛تئش اهب ةركن يأ نع ريخأف ةدئافلا تلصح اذإ لاق ام نسحأ امو ناهدلا

 ءاوس مكحلا زاج تلصح اذإف بطاخملا ةدافإ مالكلا نم ضرغلا نأل كلذو

 -لعافلاو أدتبملا نع رابخإلا زيوت طباضف ءال مأ ءيشب هيلع موكحملا صصخت

 ءيش -نيتصتخم ريغ نيتركن وأ هجوب نيتصتخم نيتركن وأ نيتفرعم اناك ءاوس

 يف ملع ولف ؛هيلع موكحملل مكحلا كلذ لوصحب بطاخملا ملع دع وهو دحاو

 نكي ملولو اًوغل دع «مئاق ديز :تلقف ءالثم ديز مايق ملع ول امك كلذ ةفرعملا

 يف مئاق لجر :لوقت نأ كل زاج رادلا يف [ّتاق لاجرلا نم ام لجر نوك ملعب
 هجوب صصختت مل نإو .رادلا سبقت

 47 ص .عرفلاو لصألا ةيرظن .رظني )١(

 09/١. «جارسلا نبال لوصألا (؟)

 .7731/1 «ةيفاكلا حرش (5)
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 وه اذه ردضملا نع تاذلاب الو ءتاذلا نع.ردصملاب ةيبرعلا ين ربخيالو -

 لجر" :نولوقيف «لاوخألا ضعب يف هنع برعلا فرصنت دق نكل ؛لصألا
 يف (ةدعاقلا لصأ نع:يأ) هنع برعلا تفرصنا امنإو" ."روغ ءام"و "لدع

 رخآلاو .يعانص امهدخأ :نيرمأل ردصملاب تفصو نأ ىلإ لاوحألا ضعب
 ش 08

 اى اهعقوم هتعقوأ: يتلا ةفصلل ردصملا هبشب اًسنأ كديزيلف .يعانصلا امأ

 موقت :يأ) ؟دوعق سانلاو (ًماقأ :كلوق وحن يف ردصملا عقوم ةفصلا تعقوأ

 .كلذ وحنو (دوعق سانلاو اًمايق

 قولخم ةقيقحملا ف هنأك فوصوملا راص ردصملاب فصو اذإ هنألف .يونعملا امأو

 .""'هايإ هدايتعاو هل هيطاعت ةرثكل كلذو لعفلا كلذ نم

 ىلع قلعي يناجرجلا رهاقلا.دبع مامإلا تلعج يتلا يه هتفاطلو ىنعملا ةقدو

 :.:تلاق ْذِإ -لدع لجر :مهلوق ريظن وهو -ءاسنخلا تيب

 او لاس نيهان 2 ترتكأل ا[ ىح ةسيراش ترب
 )١( صئاصخلا ”/ 564

 نم وهو :48 /اهناويد ءاهمالسإ لبق رخص اهيخأ ءاثر يف ءاسنخلا هتلاق ءطيسبلا نم تيبلا
)( 

 باتكلا) ."مالكلا ةعس ىلع زاجف رابدإلاو لابقإلا اهتلعج" .لاق هيوبيس دهاوش ١//7810(,

 يناريسلا نبال هيوبيس دهاوش حرش ءعجاريو ١/ 54ن0 /5 صئاصخلاو #/ 184

 فصنملاو ١/ .47«نايلع خيشلل هدهاوش حرشو فاشكلاو ١/ 0518؛لصفملا حرشو

  0«ةنازخلا يف يدادغبلا هحرش دقو  47١/١لاق ء.1864 /؟ ءداعس تناب ىلع هتيشاحو
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 يف زاجملا نوكي ىتح امهانعم ريغ رابدإلاو لابقإلاب درت مل" :خيشلا لاق

 لابقإلا نم تمسجت اهنأك ربدتو لبقت ام ةرثكل اهتلعج نأ يف زاجملا اهنإو .ةملكلا

 هماقم هيلإ فاضملا ةماقإو فاضم فذح ىلع -اًضيأ -ىنعملا سيلو .رابدإلاو

 رعشلا اندسفأ رابدإو لابقإ تاذ يه اهنإ ديرأ :انلق ول ْذِإ ؛هيف هنوركذي اوناك نإو

 نم دنع هل غاسم ال لوذرم يماع مالكو لوسغم ءيش ىلإ انجرخو انسفنأ ىلع

 . ""ىنعملل باسن ةفرعملاو قوذلا حيحص وه

 ان ان خف

 سردلا اندجو ربتعم ىنعمل الإ لصألا ريغل لصألا نع لدعي ال ناك املو

 نع دعبلاف" ىنعمل نكي مل اذإ لصألا نع بيلاسألا نم جرخ ام ضفري يوحنلا

 تنتلي الو اهيلع ساقي ال ةردنو ٌدوذش ضتقم وأ ىنعم نم ةلع ريغل لوصألا

 نأ ىلع (184 /ةرقبلا) "ىَقّلا نم َدمْلا كلو" ىلاعت هلوق دنع فاشكلا بحاص هب دهشتسا دقو

 ىلاعت هلوق دنع هب دهشتسا هنأ باوصلا تلق ءربلا نيع وه ىقتلا نأ ىوعدب يزاحم دانسإلا

 .ملعأ هللاو 15١8/١( فاشكلا يف امك :7١/ال فقرقبلا) "هللاب َنَمآ نم َرْلا َنيكلو"

 .اهدعب امو ١١" ص ءزاجعإلا لئالد )١(

 . اال



 لدعي الو" "" ةدئاف ريغل لوصألا ةفلاخمو سايقلا كرت لاحملا نم"و ."”اهيلإ

 .””ىنعم ريغل لصألا ريغ ىلإ لصألا نع
 ءاَضيأ ةطوبضم تاءانثتسا اهلباقت ةطوبضم اًلوصأ كانه نإف اذكهو

 ةاحنلا اهركذ دصاقمو ضارغأ ةفلاخملا هذه ناكو «لصألا ةفلاخم حيبت طباوضب

 فوقولا ىلإ كلذ مهعفد دقو «"”لصألا نع تجرخ يتلا روصلا كلت هيجوت يف

 .اهيف بيلاسألا نطاوب ايافخ سملتو اهوصأ ةمكحو ةغللا رارسأ نم ريثك ىلع

 يف فرصت نم هعبتي امو "عسوتلا" موهفم ىلإ يوحنلا سردلا نطفت ناكو

 دعي يذلا يغالبلا سردلا يف اًرهم اًلماع ""ثدحت ناعمو قورفل عقي" مالكلا

 لوصألاو هتاحورطأ اهيلع ميقي يتلا لئاسملا نم ريثك يف يوحنلا سردلل اًئيدم

 يف -ةيغالبلا تاساردلا تماق" دقف هتيرظن ءانب يف ةماعلا سسألا تلكش يتلا

 ىلع بعصلا نم ناك كلذل ؛ةيعاو ةريصب ةيوحن تاسارد ىلع تاللاحلا نم ريثك

 وأ ةيوحنلا ةساردلا نع هثحب لصفي نأ ةيغالب ةسارد ةلمجلا ةساردل ىدصتي نم

 ةيوحنلا ثحابملا نإ :لوقي نم لوقب ةربع الو اًنات الماك اًديدحت نينوللا نيب ددحي

 )١( ص «حارشنالا رشن ضيف 4 4 7.

 )١( /دصتقملا 440.

 ١/ 50٠. كلام نبال ليهستلا حرش ءرظنيو 03٠١ ٠٠١« /طيسبلا (*)

 /١١7. «يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم ءرظني (5)

 .4 14/١ ؛جارسلا نبال ءلوصألا (5)

 ه5 عا



 ب مايته مم : ةاحنلا ماتهاف .""دساف مالك اذهف اهتدسفأو ةيغالبلا ةساردلا تلخاد دق

 ىلع فوقولا ىلإ مهداق "عسوتلا" :حلطصم قفو هلصأ نع مالكلا نم جرخ

 نم يوحنلا بيكرتلا هب زيمتي ام" ىلإ مهبن دقف "عسوتلا" اذه رارسأ نم ضعب

 ينقت'" وه امل طقف عضخب ال همظن وأ مالكلا ءاشنإ نأ"و ”"ةقيقد تايصاخ

 ئشنملا قوذ ىلإ عجري اميف عجري "يتاذ ينف" وه اهب اًضيأ موكحم امنإو "يرايعم

 هب درغني اًبولسأ عنصي ىتح ةغلل ةقالخلا ةنطل رتل ةقاطلا لالغتسا ىلع هتردقو

 :اهمهأ ,رومأ يف اًرراب هارن ام وحن ىلع .”"هاوس نع

 (بتارملا ضقن)ريخأتلاو ميدقتلا :اًلوأ

 ضقن" نع ثيدحلا ىلإ اوقرطتو "ةبترلا" نع -مدقت امك -ةاحنلا ملكت دقف

 المور كلو اردو ريعاتو ندقت نه بكرلا هب قف تع انو "نفازلا

 :رومأ ةثالث ىلإ عجرت .دودحب

 ةيوغللا اهفارعأ برعللف اهمالك ءاشنإ يف برعلا ريياعمو قفتي نأ ١-

 مالكلا برعلا تداتعا امم بيكرتلا نوكي نأ دبالو ةغللا لامعتسا يف اهؤاحنأو

 نإ" اودرو "هللادبع اًديز برض" اولبق كلذل ؛اهبيلاسأ رفاني الف ءهتمس ىلع

 دنع ىعاري يوق دنس'"وه يذلا برعلا لاعتسال هتفلاخمل "هللادبع كوخأ

 .الا7 ؛ص «ىسوم وبأ دمحم .د انخيشل ءيرشغغزلا ريسفت يف ةينآرقلا ةغالبلا )١(

 .١١١؟ص ؛مولس رمات «يبرعلا دقنلا يف لالاو ةغللا ةيرظن )١(

 .7 ةالدص .ىنعملاو ظفللا ةيضق (*)

 تكا



 ملكت ءاسأ نإو اًدومحم همالك ناك فرصتلا ملكتملا نسحأ نإف ةغللا يف فرصتلا

 :"فيفش قيقد ةءاسإلاو ناسحإلا نيب لصافلا طيخلاو برعلا بيلاسأ ريغ ىلع

 ءاَضيأ اهم الاصتا هل نإف ةدعاقلا نع الودع ناك نإو رخآ ريخأتو ظفل ميدقتف

 "بتارملا ضقن"و "ةبترلا" نع ةاحنلل ثيدح نم مدقت ام هليصفت اذهو

 .©"كلذ طباوض"و

 «بتارملا ظفح يف قلطملا مكحتلا هل سبللا نمأ ذإ سبللا هعم نمؤي نأ -؟

 زوجي هنأ ملعاو" :شيعي نبا لوقي «بيكارتلا ةينب يف ريخأتلاو ميدقتلا ةحصو

 كلذ لك" ٌديز برض اًرمع :وحن .هسفن لعفلا ىلعو لعافلا ىلع لوعفملا ميدقت
 ةرهاظ يف ةاحنلا طباوض نم ناك مث نمو ”"سبتلي مل اذإ كلذو ديج يبرع

 عم ظفللا يف فرصتلا ماكحإ" -ةيوغللا رهاوظلا لك يف لب -"ريخأتلاو ميدقتلا"

 ريغ نم هيلع لصحيو بطاخملا ىلإ ىنعملا لصيف "ةنابإلا" ةفيظو ىلع ظافحلا
 :مالكلا ردص هل ام ريخأت عنم ليلعت يف يضرلا لوقي "شيوشت وأ بارطضا

 ىنعم ريغي ام كلذ وحنو ينمتلاو ضرعلاو ماهفتسالاو طرشلل ناك اهنإو"
 هلصأ ىلع ربَمْلاِب ردصي مل يذلا مالكلا ينبي عماسلا نأل ءردصلا ةبترم مالكلا

 عجار وهأ :ريَمْما كلذب عمس اذإ عماسلا ردي مل هريغي ام هدعب ءيجي نأ رّوُج ولف

 14٠. ص ءقباسلا(١)

 .4ةةص (؟)

 .77* /9 ءلصفملا حرش (©)

 -8٠١شة-



 .”"هنهذ كلذل شوشتيف مالكلا نم هدعب ءيجيس امل رّيغم وأ رييغتلاب هلبق ام ىلع

 ناكو هنومضم يف رثؤيو مالكلا ىنعم ريغي ام لك" :لوقي ءرخآ عضوم يفو
 لوأ نم مالكلا كلذ عماسلا ينبيل رّيغملا ريدصت مزل امنإو .ردصلا هتبترمف ءافرح

 ىلع بجاولاو-رخأف ريغملا كلذ ريخأت انزوج ول ذإ ؛ملكتملا دصق ام ىلع رمألا

 نع اًيلاخ هنومضم نوك ىلع رمألا لوأ نم ريغملا نع يلاخلا مالكلا لمح عماسلا

 هلمح يذلا مدقتملا مالكلا ىلإ عجار رييغتلا اذه نأ يف هنهذ ددرتل -تاريغملا عيمج

 رخآ اًمالك ريغملا كلذ دعب ركذي ملكتملا نأ وأ تاريغملا عيمج نع لاخ هنأ ىلع

 .”"'ةريح يف ىقبيف ريغملا كلذ يف رثؤي
 شوشت وأ بارطضا ريغ نم بطاخملا نهذ يف ىنعملا حوضو --موهفملا اذهو

 اذهلو ؛”هريخأت وأ هميدقت بوجوب ةاحنلا لاق ام لك يف اًرراب هدجت -ةريح وأ

 :كلملادبع نب ماشه لاخ ماشه نب ميهاربإ حدم يف -قدزرفلا لوق داقنلا باع

 '؟!!براقيهوبأ يح همأوبأ اكلمتالإ سانلا يفهسلثمامو

 )١( 0ا/ /١ةيفاكلا حرش 7.

 .7777/5 «قباسلا (؟)

 .١5؟-١ةةص «يبرعلا وحتلا يف بتارملا ظفحو ميدقتلا طباوض ءرظني (؟)

 لع اليلد ةغللا بتك يف ةرايسلا تايبألا نم وهو 2٠١ 1ص «هناويد يف وهو ءليوطلا نم تيبلا (5)

 .هزغلأو ىنعملا دسفأ امم ملكلا نيب بيترتلا ءوسو «مالكلا يف ةلظاعملا

 ع ياا د



 الجر :يأءاّكلمت ادع ام هلئاضف يف ههبشي دحأ دجوي ال حودمملا نأ :ىنعملاف

 دج نأ ينعي" حودمملا اذه وبأ كلمملا اذه مأ وبأو ماشه وه لاملاو كلملا يطعأ

 نيب لخادو مالكلا نيب قدزرفلا "لظاعف "”"حودمملا اذه وبأ وه همأل ماشه

 "همأ وبأ" أدتبملا نيب لصفف ةفسعتم ةرواجم اهنيب هيف رواج وحن ىلع هئازجأ

 ظفللاب "هبراقي" لعفلاو "يح" نيب 7 اى "يح"يبنجأ ظفلب "هوبأ"ربخلاو

 دع ىتح رتخأتلاو ميدقتلا ءاسأف مدقم ءانثتسا هنأ ىلع "اًكلمم" بصنو "هوبأ"

 لجر ردص يف عمتجي مل رعشلا اذه نأك ىتح مظنلا داسف ىلع دهاش عصنأ

 نم اًئيش تركنأ كنإ ثيح نم هظفلل همذ نوكي نأ روصتيأ رظناف" ”دحاو

 بتري مل هنأل الإ سيل مأ ؟اًقيعض اًًيقوس وأ اًييرغ اًيشحو تفداص وأ هفورح

 نأ عماسلا عنمو ردكو دكف ركفلا يف يناعملا بيترت بجوم ىلع ركذلا ين ظافلألا

 راصو مارملا داعبإو ماظنلا لاطبإ يف فرسأ مث رخؤيو مدقي نأب الإ ضرغلا مهفي

 ةسدنهلا نم باب اهيف عجاري نأ دعب نكلو ..ةروص اهنم فلأتت ءازجأب ىمر نمك
 .0''اهعاضوأ نيب فلاخ ام ةدشو اهاكشأ نيب ىداع ام طرفل

 )١( ؛ص ءٍنابزرملل حشوملا .

 ظني .هلظاع دقف اًئيش بكر ءيش لكو ضعب قوف هضعب ةالاومو مالكلا ديقعت :ةلظاعملا )١(

 .57* /١؛يحمجلا مالس نبال ؛ءارعشلا لوحف تاقبطو (ل ظ ع)ةدام .ناسللا

 .18/1دربملل لماكلا ءرظني (1)

 .7 ١ص .رهاقلا دبع مامإلل «ةغالبلا رارسأ (5)

 -عغم837 د



 امف هيلإ رظنلا تفلو مدقملاب ةيانعلا يف هتبغرو ملكتملا دصقو قفتي نأ ٠'-

 .مدقي مث نمو ةلمجلا ين مهألا ءزجلا وه نوكي همالك يف ملكتملا هدصقي

 ميدقتلا ةرهاظ طابترا نم بانكلا بحاص هركذ ام كلذ يف مهطباوض نمو

 "اًديز هللالبع برض" :كلوق كلذو" :لوقيف «نيملكتملا دصاقمب ريخأتلاو

 لوعفم هنأل "ديز" بصتناو هب "برض'" تلغشو..انهاه عفترا "'هللادبع"ف

 امك ظفللا ىرج لعافلا ترخأو لوعفملا تمدق نإف .لعافلا لعف هيلإ ىدعت'

 اًرخؤم هب تدرأ اهنإ كنأل '"'هللادبع اًديز برض'' :كلوق كلذو «لوألا ين ىرج

 .ظفللا يف اًرخؤم ناك نإو هنم لوأب لعفلا لغشت نأ درت ملو امدقم هب تدرأ ام

 امنإ مهنأك ءريثك ديج ٌيِبرع وهو اًمدقم هيف نوكي نأ ظفللا دح ناك مث نمف

 ”"ههناينعيو مهاوي اًعيمج اناك نإو ىنعأ هنايبب مهو مه مهأ هنايب يذلا نومدقي

 ىلع لظي يذلا ةلمجلا ىنعم لصأ يف رثؤي ال انه ريخأتلاو ميدقتلا نأ :يأ

 وهو دحاو دصقلاف ءاهسفن لعافلاو لعفلا نيب ةيدانسإلا ةقالعلا تماد ام هلاح

 كنأل" :همالك ىنعم اذهو هنع نايبلا ةقيرط تفلتخا نإو (اًديز هللايدبع ٌبرض)

 ظفللا ليوحت نوكي نأ نكمي ال" هنأ الإ ''اًمدقم هب تدرأ ام اًرخؤم هب تدرأ اهنإ

 ذإ ؛نامزلا يف هل ميدقت وه اهنإ مالكلا ةلسلس يف هب لوعفملا ميدقتف اًيناجم هلحم نع
 لبق هيلإ فرصنيس نهذلا نأ ىنعمب .لعافلا لبق هب لوعفملا عماسلا نذأ طقتلت

 انه باتكلا بحاص ريبعت دح ىلع '' ىنعأ هنايبب مهو مه مهأ هنايب'"' نأل ؛هريغ

 )١( الكتاب1١١/ 54.
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 ءرخآ نود ةلمجلا يف نوكم ىلإ افرصنم مامتهالا حبصيو نايبلا يف ةيوستلا بيغت
 رهاقلادبع مامإلا لوقي ”"اهنيعب ةهجو ىلإ عماسلا فرص ديري ملكتملا نأكف

 ام لعفلاب لاصتالا نم هل ناك اذإ لعافلا ْنأ ملعا" :قباسلا هيوبيس صن اًحراش

 زوجيو اًديز هللاثبع برض :وحن «هدعب عقي نأ هتبترم نأ يف ةهبش نكي مل انفصو

 امنإو.لصألاب سيلو .هللادبع اًديز برض :وحن «لعافلا ىلع لوعفملا ميدقت

 اهيف باتكلا بحاص لاقو مامتهالاو ةيانعلا ردق ىلع ريخأتلاو ميدقتلا نوكي

 ىنعأ هنأشب مهو مهل مهأ هنايب يذلا نومدقي مهغأك :ريخأتلاو ميدقتلا نم هانركذ

 دحاو لك ركذ نودصتقي اوناك نإو مهغأ :ديري .مهناينعيو مهنا اًعيمج اناك نإو

 لزجأ وه يذلا نومدقي مهمإف ٌديز ٌريمألا برض :كلوق ين لعافلاو لوعفملا نم

 .”"اًلعاف وأ ناك الوعفم مامتهالاو ةيانعلا نم اًظح

 يف ةدعاقلا هذه درط ذإ ؛باتكلا يف ةريثك هرئاظنو -انه هيوبيس هركذ ام ريظنو

 ناك اذإ "مأ" باب يف هركذ ام :ةيوحنلا باوبألا يف ةبترلا لئاسم لك يف هباتك

 اًديزأ"و "؟ورمع مأ كدنع ديزأ" :مهطوق وحن مهأ و (هبأ ةلزنمب اهب مالكلا

 ؛نسحأ مسالا ميدقتف ىنعملا اذه تدرأ اذإ كتأ ملعاو" :لاق "؟اًرشب مأ تيقل

 تأدبف وه اههّيَأ يردت ال نيمسالا دحأ نع هلأست اَّنِإو ءيقّللا نع هلأست ال كنأل

 تلعجو لاحلا اذه ين نيمسالا ّيأ كل نيبي نأ ّدْصَق دصقت كّنأل ؛مسالاب

 ا اب «ىتعملاو ظفللا ةيضق )١(

 رو ا داسصتقملا(7)

 -ةش 85



 تيقلأ" :تلق ولو.امهنيب هنع لأست ال يذلا راصف لؤوألل اًليدع رخآلا مسالا

 ناك "؟ورمع مأ ديز كدنعأ" :تلق وأ ءانسح اًرئاج ناك" ؟اًرمع مأ ادي

 نوكي نأ الإ رخآلل زجي لو نسحأ انهاه مسالا ميدقت ناك اّنإو ."كلذك

 تأدبف ءامهدحأ هتجاح ّنأل امهدحأب أدبف نيمسالا دحأ َدِصَق دصق هنأل ٍ؛ارخؤم

 غرفي (نإف اهلجأ نم امهدحأ نع لأسي امنإ هنأل ؛اهنع لأسي ال يتلا ةصقلا عم هب

 .”"'يناثلاب هلدعي مث هتّصقب هَّدْصَق دصقي ام

 هيبنت) ل كلذك وهف ,مدقملاب (ملكتملا ةيانع نايب) ل ميدقتلا ناك اذإو

 هني نأ ملكتملا دارأ الكف ملكتملا دصق عم لخادتي دعب وهو" (بطاخملا

 بطاخملا هبتنا اذإف ةلمجلا رصانع يتقاب ىلع هثيدح يف همدق ام ءيش ىلع بطاخملا

 -عفرلا رايتخا هيوبيس للعي اذهل ؟>"هنع ثيدحلا ملكتملا متأ هيلع لبقأو هل

 دقو ءأطخ "؟اًرمع مأ اًديز تيقلأ" بولسألا اذه نأ نم رهاقلادبع مامإلا هيلإ بهذ امل اًقالخخ )١(

 نوكي دق هنأل" هيوبيس هيلإ بهذ اهب رهاقلادبع مالك ىلع ضرتعي ال هنأب كلذ يلعيبابنإلا ىلع

 قحلا نأ هارأ يذلاو" ىسوم وبأ روتكدلا انخيش لاق "يغالبلا دنع اًبجاو .يوحنلا دنع نسحألا

 دعاوقي ةلصتم يهف عنمو زاوج ةلأسم ةلاسملا نأل ؛هيوبيس هركذ ام وه ةلأسملا هذه يف اذه يف

 ينعأ بابلا اذه يف ةيذاتسألاو ةمامإلاب هيوبيسل رقي هسفن يناجرجلاو بارعإلا نيناوقو بيكرتلا

 لثم أيهتي لو مهنع ذخأو حاحقألا بارعألا بطاخ هيوبيس نألو بيكرتلا لوصأو ةغللا دعاوق

 ١. 1ص ؛يرشخمزلا ريسفت يف ةينآرقلا ةغالبلا '' رهاقلادبعل اذه

 .كلووف او 4741و. /١رظنيو كال ٠ /" «باتكلا (؟)

 ١. اص ءيرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم (7)
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 ةرم مك ٌديز" :مهوق وحن يف ماهفتسالا باب يف هنع لوغشملا مسالا ميدقتب

 هثدتبت كنأل" :هلوقب -"'؟هتيقل له ٌورمع"و "؟هتيقل له هللا ٌدبع"و "؟هتيأر
 ىلع لعفلا تينب اذإف" :هلوق كلذ نمو "كلذ دعب مهفتست مث بطاخملا هبنتل

 "لعفلا هيلع ينبم" :كلوقب ديرت امنإو ءاهلا هتمزلف "هتبرض ٌديز" :تلق مسالا

 يذلا اذه عضوم ين وهف "قلطنم هللا دبع" :تلق اذإ "قلطنم" عضوم يف هنأ

 لعفلا هيلع تينب مث هل هتهبنف "هللا دبع" :تلق اهنإف هب عفتراو لوألا ىلع ينب
 .0"ءادتبالاب هتعفرو

 نسح ةاحنلا لعج بطاخملل هيبنتلا كلذو مدقملاب ةيانعلا كلت لجألو

 وهو هيوبيس لوقي ةياغلا كلت ةاعارم ىلع اًفقوتم هحبقو لماوعلا يف ءاغلإلا
 عقوملاو لمعلا نيب اًطبار "اهتاوخأو نظ" باب يف ءاغلإلاو لامعإلا نع ثدحتي

 ناك هيغلت يذلا ترخأ املك" :هنأ وهو ءاّماع الصأ كلذ نم اًدرجم ملكتملا دصقو

 اذإ هنأل ؛نسحأ ناك هتمدق |لكف هب يفتكت اًرقتسم نوكي نأ تدرأ اذإو ءنسحأ

 ا هترخأ تيغلأ اذإو بسحأو نظأ مدقت امك هتمدق ءيش يف الماع ناك

 "مهألا" أدبم دكؤي اذه يف هيوبيسو .5"اًعيش نالمعي اسيل امهنأل ؛امهرخؤت

 ١ «باتكلا ()

 ةعبط ءرظني ؛هتركذ ام باوصلا لعلو "هتبسنف'' "متهبنف" نم لدب هيفو 0188/١ «قباسلا (1)
 06 ١/ «قالرب

 .199/1-170؛رظنيو 55/١ «باتكلا (77)

 د عماد



 ريبعتلا يف ملكتملا ضرغب ةلصتم ةيغالب ةياغ كلتو مالكلا يف مدقي ام وهو

 لج لغش ليوط شاقن ةدعاق اذه هؤدبم ناك دقو ؛نيبطاخملا لاح ةاعارمو

 ادغ ىتح .”اهتسرادمو ةرهاظلا لمأت ىلإ مهعفدو هدعب نم نييغالبلاو نييوغللا

 دصق كانه نوكي ىتح ءيش يف بيترت نوكي ال" :هنأ .مالكلا ةعنص لوصأ نم

 الدعم
 ةفصو ةروص ىلإ .٠

 فذحل (:ايناث

 ةغايص ةداعإ .ةاحنلا هب لواحي ليوأتلا .يف اًجهنم .فذحلاب لوقلا ناك اذإ

 يف -هنإف اهعم اًقستم ةيوحنلا دعاؤقلل اًعضاخ حبصي ثيحب يوغللا بيكرتلا
 فذحلا هيف عقي يذلا بيكرتلا رصانع :يعارت طورشل عضخي -يوحنلا ركفلا

 فتقوملاو. فذحلا نم .ملكتملا دصقو فوذحملا كاردإ ىلع بطاخملا ةردقو

 ةلالدو هتحص مدع وأ فذحلا هيف عقاولا بيكرتلا ةحص زيجي يذلا يمالكلا

 :؟رومأ ةثالث يف اهلامجإ نكمي طورشلا هذهو .هنميقو بيكرتلا اذه يف فذحلا

 ,فوذحملا رثأ دجوي نأب فذحلا يضتقي ام مالكلا يف نوكي نأ :اهدحأ

 اًرثأ ناك وأ .ةدوجوم تلاز ام ةيبارعإ ةكرح رثألا اذه ناك ءاوس «هريدقت متحتيف

 ١١ص ؛برعلا دنع يغالبلا ريكفتلاو .1 كءاص ءىنعملاو ظفللا ةيضق ءرظني )١(

 .؟ "اص ءزاجعإلا لئالد (؟)

 .51الص ءعيبرلا يبأ نبال طيسبلا ءرظني (31)

 - شما



 ماعلا ىنعملا هضرفي اًرثأ ناك وأ ءتادرفملا نيب طبارتلاو بيكرتلا ةغايص همتحت

 مهف ىلع اًدامتعا هرثأ رهظي نأ نود نم لماعلا دجوي نأك سكعلا وأ «قايسلل

 نأ نم رثكأ برعلا مالك نم كلذ رئاظنو بطاخملا نهذ يف هتحصو ىنعملا

 ظفللا نودب ىنعملا مهف اذإف ىنعملا ىلع ةلالدلل اهب ءيج امنإ ظافلألا" ف ىصحت

 اًئيجم كلذ ءاج دقو ءاّريدقتو اًمكح اًدارم نوكيو «.هب يتأت الأ زاج ليلدل

 برعلا نأش نمو .”"مهدنع بولطم ملعلا عم راصتخالا ذإ" "اخلاص

 ىلع ةلالدلا ظفللا نم دارملا" نأل ؛”"هانعم فرع اذإ ريثكلا ليلقتو زاجيإلا"

 ىتأ نإف قباطملا ظفللا ىلإ جتحي مل اهريغ وأ ةيلاح ةنيرقب ىنعملا رهظ اذإف ىنعملا
 عورفو .هنع ءانغتساللف هب تؤي مل نإو .ديكأتلاك ناكو زاج قباطملا ظفللاب

 لماع لكو .لوعفملاو لعافلاو لعفلاو ءربخلاو أدتبملا فذح :اهنم ةريثك ةدعاقلا

 ."كلذ نع ثيدحلا مدقت دقو ''اهفذح زاج ةادأ لكو .هفذح زاج

 نوكي ذإ ؛ءايشألا قطنم يف حيحصلا ريكفتلا ٌدعاوق ٌفذحلا يضتقي دقو

 ام "مالكلا ةعس'"' وأ ."'عاستالا"' ليبس ىلع ءايشألا نيب ةرابعلا يف '"دانسإلا"

 )١( حرش المفصل؛١/ 44.

 .االمص .؛لجترملا )

 7/١. .ءارفلل ءنآرقلا يناعم (”)

 .اهدعب امو 7١١/7 ءرئاظنلاو هابشألا ()

 .571؟ ص ءرظني (05)

 - غم



 يف هيوبيس دشح دقو .فوذحم ريدقتب الإ القع مالكلا.ةحص ةلاحتسا هعم ملعي

 نم ""زاجيإلاو مالكلا يف مهعاستال ىنعملا يف ال .ظفللا ين لعفلا لامعتسا باب"
 وحن نم ءفذحلاب لوقلا اهيف حيحصلا ركفلا يضتقي ام لمجلا

 ."'نيموي يف شحولا هيلع ديص" 00 :برعلا لوق -

 "ايف اَنَبْنَأ يتلا َريِعْلاَو اَهَيِف اَنُك 5 يتلا ةَيْرَقلا ٍلَئْسَو" :ىلاعت هلوقو -

 ."اهيف انلبقأ يتلا ربعلا لهأو اهيف انك يتلا ةيرقلا لهأ لأساو" :ريدقتلاو

 ."راهنلاو ليللا يف مكركم لب'"' :ريدقتلاو ”''ٍراَتلاو لَا ٌرْكَم لب" :ىلاعت هلوقو -

 رهاوظ نم اهيناعم مهفت ال" -هيوبيس هركذ ام اهريغو -ةلثمألا هذهف

 اًفطنمو القع ةليحتسم ظفللا رهاظ ىوتسم ىلع ودبت يناعملا كلت نأل ؛اهظافلأ

 حاتيل ءاّظفل فوذحملا فاشتكال مالكلا لصأ ىلإ ةدوعلا نم -نذإ -ةحودنم الف

 يذلا زاجملا نم -مدقت ايف -لاعفألا دانسإف ""ىنعم ردقملا ىلع فوقولا

 ءاضتقا يذلا فذحلاب زاجملا وأ «يلقعلا زاجملاب -دعب اهيف -هيلع حلطصيس

 )١( /16باتكلا 515-951١

 ) )1:ةيآ «فسوي :ةروس 287.

 .9١”ص ءىنعملاو ظفللا ةيضق (5)
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 اهنأ ملع هب اهقلعت اًلقع ليحتسي اهب ةملكلا اوقلع اذإ" برعلاف «ةغللا يف عسوتلا

 .”"اهيف اًراجم اهنوك ملعيف اه ةعوضوم ريغ ةغللا لصأ يف
 نأ تملع اذإ" الإ زوجي ال فذحلاف ؛هيلع لدي ام مالكلا يف نوكي نأ :يناثلا

 هب يدتهي ليلدب الإ نوكي ال ءانغتسالا اذهو "”كظفل نع 10 لجرلا

 هنأ انركذ دقو'"' :يضرلا لوقي .هراهظإ نم نكمتلاو رمضأ ام ةفرعم ىلإ ملكتملا

 نبا ركذيو ""'هنيعت ىلع ةلاد ةنيرق عم الإ ءاًراوج الو اًيوجو ال .ءيش فذحي ال

 (ةغللا يف فذحلا رمأ لمجي مث "ةيبرغلا ةعاجش'"باب يف "فذحلا"ينج

 يف ءيش سيلو .ةكرحلاو فرحلاو درفملاو ةلمجلا برعلا تفذح دقو ":لوقيف

 "هتفرعم يف بيغلا ملع فيلكت نم ابرض هيفن ناك الإ و «ليلد نع الإ كلذ

 نوللا فالخب '"فذحلاب زاجملا" ؛ىمسي فذحلا نم نوللا اذهو «47 /١ينولعلل «زارطلا )١(

 زاجيإلا" ىمسي اذهف '"؟برضأ نم" باوج يف "اديز'' ءالثم.مهوق وحن يف فذحلا نم رخآلا

 .هبارعإب هبرعتو فوذحملا ماقم هميقت '"فذحلاب زاجملا" لوألا نأ:نيبابلا نيب قرفلاو '"'فذحلاب

 ءرظني .بارعإلا يف هلاح ىلع هيق لمع ام عدتو هيف لماعلا فذحت "فذحلاب زاجيإلا" يناثلاو

 755 ١/ ءجارسلا نبال .لوصألا

 7017 /١«باتكلا (؟)

 )١( «ةيفاكلا حرش ١/ 71/7

 .511/7 ءصئاصخلا (4)
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 .ثيدحلا نم وغل اذهو.هيلع للدت ملام ملع"فيلكت هيف ليلد نود فذحلاف

 :بابلا اذه يف ةاخنلا هلصأ امثو ””"فيلكتلا نم روجو

 زوجي ال"ف ”"هيلع لدي ام اهعم نوكي ىتح نيش فذحت ال برعلا "»

 .”"'ليلد هيلع سيل ام فذح

 .""' لصألا ىلع لدي ام رّغملا مالكلا يف ىقبي نأ يف نوبغري برعلا " ©

 .”''هيلع ليلد مالكلا يف ناك اذإ نيئيشلا دحأ رامضإ برعلا زيجتست دق ٠"

 هطاقسإب لابي مل هب اًسونأمو اًفولأم راصو هعضوم رهشو ملع اذإ ءيشلا "»

 هكرت زاج عضوم يف فرع اذإ ءيشلا"ف "عماسلا ةفرعمب ءانغتسا ظفللا نم

 .''هيلع ةلالدلا ةوقل

 الإ ءيش فذحي الو فوذحملا ىلع ليلد دوجو دعب الإ نوكي ال فذحلا'"'»

 .""'تبث هنأك ىتح مولعم موهفم هنأ

 .7ال1/7؟ .قباسلا( )١

 .06ص؛عيبرلا يبأ نبال .يجاجزلا لمج حرش (؟)

 ١15١/١. .«يرميملل ؛ةركذتلاو ةرصبتلا (7)

 .7ا/9/72بلاط يبأ ناك كانوا هوجو نع فشكلا (8)

 .775 /1.باتكلا (0)

 ,79/1/1:.فاشكلا )١(

 .168 /7.ةيفاكلا حرش ع7

 .1175و اص «4144 ءروفصع نبال «لمجلا حرش (4)
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 مدقتل الإ اهنم ءيش فذحي الأ ءظفللا اهرسفي يتلا تافوذحملا يف بابلا" «

 ."' هيلع ليلدلا

 .”'"'فوذحملا نع هب ينغتسيل فلخ نم هيف دبال فذحلا " «

 .”"'اوقلأ ام ىلع ليلد اوقبأ اهيفو الإ اًئيش نوفذحيال »

 :©”نم نوكي ليلدلا اذهو

 هيوبيس هنع ربعي ام يهو ©"ةيلاقملا نئارقلا" مدقتملا يوغللا قايسلا -

 :اهم داريو "”ركذلا نم ىرج اهب" ءانغتسا -تافوذحملا هليلعت هضرعم يف هلوقب

 ذإ ةيوغللا رصانعلا نم هب طيجحي امو هتئيهو فذحلا هيف درو يذلا صنلا ةينب

 نم رثكأ وأ رصنع فذحب -نايحألا ضعب يف -حمسي اًماع اًيلالد اًراطإ" لكشت

 .ة8ةص ءقباسلا(١)

 .؟ نص .يركسعلا لاله يبل «ةيوغللا قورفلا (؟)

 704 ١/ ءجارسلا نبال ءلوصألا (7)

 ءىسوملا داهن .د «ةروريصلاو ةروصلاو 107/7-15١«, «ينغملا «كلذ ليصفت يف رظني (:)

 دنع يغالبلا ريكفتلاو 1017-177" ص ءيبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنمو 177١« -١؟ةص

 ص :يريحب ديعس .د «هيوبيس باتك يف ةيوحنلا ةيرظنلا رصانعو ١١-/3١« 4 ص ؛برعلا
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 ءرظني .هيللع لدي مالك نم فوذحملا قبسي ام هب ديريو "قابسلا "حلطصمب يدادغبلا اهصخيو (5)

 1 .884/5 ,ةنازخلا

 ) )5الكتاب١ا/ 9

 د47



 هيمسيو هدوجوب اًيئمض يحوي ام ةيقابلا رصانعلا تالالد يف نأل ؛رصانعلا 0 لا

 "ىنعملا ىلإ مظنلا لالخ نم ربعي لدتسملا نأل "صنلا ةرابع" :لوصألا ءاملع

 بصن هيوبيس ريسفت :كلذ نمو .فوذحملا ىلع مالكلا مظنب لدتسي انهو

 الو ءيش لك" :ريدقت ىلع هنأب "رح ةميتش الو ءيش لك " :مهوق يف "ةميتش"

 هنأ (ءيب ىش لك)'' :هلوقب لدتسي هنأل ؛ال دعب لعفلا فذحف "رح ةميتش بكترت

 لوقو "كل اًرْيََخ اوُهَنْنا" :ىلاعت -هلوق نم "اًرييخ" بصن هريسفتو ”"'هاهني

 هيلع لد لعف ريدقتب "كل ٌعسوأ كءارو" :مهوقو "كل اًريخ كبسح" :برعلا

 نيح كنأل ؛"كل عسوأ"و "كل اًريخ" تبصن امنإو" :لوقي ءمالكلا قايس

 كنأك :ليلخلا لاقو .رخآ يف هلخدتو رمأ نم هجرخت نأ ديرت تنأف "هتنا" :تلق

 دق كنأل ؛هتبصنف كل ريخ وه اميف لخداو هتنا :تلق كنأك ىنعملا كلذ ىلع هلمحت

 .*"بصتنا كلذلف رخآ رمأ ىلع ةلمحت كنأ هتنا :هل تلق اذإ كنأ تفرع

 )١( ةمص «يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم ١6.

 .لةص ؛يناجرجلل ؛تافيرعتلا (1)

 .7831/1 .باتكلا (*)

 .11/1 :ةيآ ىاسنلا :ةروس (5)

 لوألا يف تيهن كنأ عضاوملا هذه يف "تنا" ةنيرقو" «يضرلا لوقي 2787-7817 ١/ .باتكلا (5)

 ""وأ"'تنا"ب بصتي نأ بجيق .هب رمؤي امم وه لب 0000

 -هيوبيس مالك ىنعم يشكرزلا حضويو .7 4+ ١/ «ةيفاكلا حرش "ىنعملا اذه ديفي ام وأ "

 0 مر ا وا ا ل

0 



 مالكلا ةينب يف ذإ ؛بيكرتلا نم خسانلا ربخ فذح هركذ -اًضيأ -هنمو

 بلأ سانلا نإ ٌّدحأ مكل له :لجرلل لجرلا لوقيو" :هيلع لدي ام هقايسو
 "اهل :يأ ءاّرمع نإو اًديز نإ :لوقيف ؟مكيلع

 يحويو فذحلا ىلع لدي ام "ميغنتلا" ك «صنلا ءادأ ةقيرط يف نوكي دقو

 هللاو ناك'و "ليل هيلع ريس" :مهوق ليلحت يف -ينج نبا لوقي .فوذحملاب

 كلذو .اهيلع لاحلا تلدو ةفصلا تفذح" :"اناسنإ هاندجو هانلأس'"و "الجر

 ليل :نوديري مهو "ليل هيلع ريس" :مهوق نم باتكلا بحاص هاكح اهيف

 كنأ كلذو اهعضوم ىلع لاحلا نم لد امل ةفصلا هيف تفذح امنإ اذه نأكو .ليوط

 موقي ام ميظعتلاو ميخفتلاو حيرطتلا و حيوطنلا :نم كلذن لئاقلا مالك يف سمحت

 نأ كلذو هتلمأت اذإ كسفن نم اذه سحت تنأو .كلذ وحن وأ ليوط :هلوق ماقم

 ظفللا ةوق يف ديزتف'' الجر هللاو ناك" :لوقتف هيلع ءانثلاو ناسنإ حدم يف نوكت

 الجر :يأ ءاهيلعو اهب توصلا ةلاطإو ماللا طيطمت يف نكمتتو ةملكلا هذه هللاب
 ف

 اناسنإ هاندجوف هانلأس'" :لوقت كلذكو .كلذ وحن وأ (ًيرك وأ اًعاجش وأ اًلضاف .٠

 هنأكف ءريخ وه اهب هرمأي هنأ ملع هاهغ امل هنأل (تثا) رامضإب بصتنا "'اًرييخ'" نأ هيوبيس دنعف"

 لاحملا فيلكتو فيلكت يهنلا نألو هدضب رمأ ءىشلا نع يهنلا نأل ؛'"'اًريخ اوتئاو" .لاق

 "دضلا وهو هنع يهنملا يفاني يدوجو رمأ فيلكتلا قلعتم نأ تبثف ءاّرودقم سيل هنأل ؛مودعم

 ْ 1 .77 /7 ؛ناهرملا

 )١( «قباسلا 7/7 ١51.

5454 



# 

 اناسنإ :كلوقب هفصو نع كلذب ينغتستف .همخفتو ناسنإب توصلا نكمتو"

 ةانلاي" :تلق قيضلاب هتفصوو هتمئذ نإ كلذكو .كلذ وجن وأ اًداوج وأ اًحمس

 اًرحخ وأ اًيئل اًناسنإ :كلوق نع كلذ ىنغيف هبطقتو كهجو يوزتو "اًناسنإ ناكو

 تيرع نإ امأف .ةفصلا فذحت هارجم يرجي امو اذه ىلعف .كلذ وحن وأ اًلخبم وأ

 عنم كلذلو ؛""زوجي ال اهفذح نإف لاحلا نم وأ .ظفللا نم اهيلع ةلالدلا نم

 نيلوألا" نأل ؛رمضملاو ثاغتسملاو فؤدنملا" : عم ءادنلا ةادأ فذح نم ةاحنلا

 عم ءادنلا ىلع ةلالدلا تيوفتلو هيفاني فذحلاو توصلا دم امهيف بلطي

 .”"رمضملا

 )١( .صئاصخخلا 5/ 7/1190

 .نومشألا (؟) ١/  .15ركفلا مهدقن يف -اوبهذ نيذلا نيثحابلا ضعب ىلع دري ام اذه يفو

 ريغ هنأ"و «تارابعلا دصاقم قيقحت يف ميغنتلا رود لمهأ يوحنلا سردلا نأ -يوحنلا
 و7 ةدص ؛ةريامع ليلخ .د ءاهبيكارتو ةغللا وحن يف "هيلإ ةرشابم ةراشإل رثأ الو هيلع صوصنم

 يوحنلا سردلا يف نإف «17 5ص هبرويأ 5507 «يبرعلا وحنلا يف ةيدقن تاسارد «رظني

 ءادنلا يباب ةصاخو :ةلمجلا ءازجأ ركذ نع ميغنتلا اهيف ىنغأ يتلا دهاوشلا نم اًريثك

 امث هباب يف ىدجأ وحن ىلع ميغنتلا اومهف برعلا ةاحنلا" نإ كل انلق اذإ دعبن ال لب ؛ماهفتسالاو

 نبا مالك نم مهفي اك -مهف ةيفاك ةيرظن ثاحبأ هيف مه نكت مل نإو .نيثدحملا ضعب همهق

 ةنيعم ةفيظو ءادأ يف فوذحم فرح وأ ةفوذدح ةادأ ماقم موقي نأ ميغنتلا مادختساب اودصق -ينج

 موقي نأ نكمي يذلا فرحلا وأ ةادألا دوجو لاح يف همادختسا نم غلبأ ماقملا اذه يف همادختساف

 :رظنيو ه١ ص ؛يرحنلا سردلا يف ثحبلا جهانم "ميغنتلا ىلإ ةجاح امنود غالبإلا ةمهمب
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 ءانغتسا'' :هلوقب هيوبيس هنع ربعي ام يهو (ةيماقملا نئارقلا) ةدهاشم لاح وأ -

 ىلإ نيملكتملا عفدت اعامس وأ ةدهاشم ظحالت يتلا لاحلاف "لالا نم نوري اهب

 نم ىرج اهب ءانغتسا "و" لاحلا نم نوري اهب ءانغتسا" مالكلا رصانع ضعب فذح

 يف رثأ ماقملل حبصي ذإ ؛ملكتملا دارم ىلع ةلادلا نئارقلا مظعأ نم وهو ""ركذلا

 !!فوذحملا ظفللا ىلإ لوصولل عماسلا هصقي رثأ هنأكو «لاقملا هيجوت

 لعفلا رامضإ ىلع بصتتي ام باب" :يف كلذ نع باتكلا بحاص ملكت دقو

 ءافتكا يهنلاو رمألا باب يف لعفلا رامضإ ةصاخو "هنع ءانغتسا هراهظإ كورتملا

 لجو تيار كنأ كلذو ؛هّسارو مهو ءاديز :كلوق كلذو" قتهانشلا لاخلا

 ,هلمعب هل ظفلت نأ هلمع نم هيف وه اهب تيفتكاف «لتقي وأ ءمتشي وأ ءبرضي

 تيأر وأ .ديزب -لتق وأ «متش وأ .برض نم -كلمع عقوأ :يأ ءاًديز :تلقف

 ايس ةنعب ةليحو ىرت نأ" وأ ,”"اًديز :تلقف «سانلا رش برضا :لوقي الجر

 عقوأ دق لجر لاح يف هتيأر وأ .ساطرقلا بيصي :يأ .هللاو ٌساطرقلا :لوقتف

 «ىرقلا مأ ةعماج جم «بيرغلا ديزيلا وبأ دمحأ .د .يوحنلا ماظنلا راطإ يف ميغنتلاو ١.,.

 ؛ميغنتلا ثحبم «ديسلا ديمحلادبع .د «تايناسللا يف تاساردو كما اص 2.141ا/ةنس ء15عا

 .١71صو «448- الص «هيوبيس باتك يف يفصولا جهنملاو .57/.ءص

 .؟ا/ه /1 «باتكلا )١(

 ) )1١الأشموني«١/5916.

 ) )7ءقباسلا ١/ 76.
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 ميقأ ام" :كلذ نمو .""'ساطرقلا باصأ :يأ .هللاو ساطرقلا كل تلقف العف

 ٌريخ :اًمداق تيأر اذإ كلوق وحن ةبصانلا لاعفألا ماقم ةدهاشملا لاوحألا نم

 .""بصانلا لعفلا بانم ةدهاشملا لاخلا تيانف .مدقم ريخ تمدق يأ مدقم

 هنأو "امئاق" بصن ببس هيوبيس حضوي "سانلا دعق دقو اتاقأ" :مهوق يفو

 ىأر -ملكتملا يأ هنأ كلذو" :لوقيف «هيلع لاحلا ةلالدل فذح لعف رامضإ ىلع

 ءايتاق موقتأ"' :هلوقب ظفل هنأكف ههبني نأ دارأف دوعق لاح وأ مايق لاح يف الجر

 اًلدب مسالا راصو لاحلا نم ىرُي اهب ءانغتسا لعفلا فذح هنكلو ''اًدعاق دعقتأو

 .""'عضوملا اذه ين ردصملا ىرجم ىرجف لعفلاب ظفللا نم

 لاحلا رثأ هيوبيس نيبي "ىرخأ اًيسيقو .ةرم اًيميمتأ" مهوق ريسفت يفو
 .لقنتو نولت لاح يف الجر تيأر كنأ اذه امنإو" :لوقيف .فذحلا يف ةدهاشملا

 اًيسيقو ةرم اًيميمت لوحتأ :تلق كنأك "ىرخأ اًيسيقو .ةرم اًيميمتأ" :تلقف

 يف لاحلا كلت يف كدنع وهو هل اذه تيبثت يف لمعت لاحلا هذه يف تنأف ,ىرخأ

 .هنع هريخيو هايإ همهفيل هب لهاج وه رمأ نع اًدشرتسم هلأسي سيلو «لقنتو نولت
 ةلبج موي لاق دسأ ينب نم الجر نأ برعلا ضعب انثدحو للذي هكيو ةنكلو

 ءبضتقملاو 501/١ «باتكلا «رظنيو 767/7-07507 .جارسلا نبال ءوحنلا لوصأ )١(

4 ,. 

 .710 /١ءصئاصنلا (؟)

 1١-55 «باتكلا فرغإ

5 



 نأ دري ملف "!بان اذو روعأ ءدسأ ينباب '' :لاقف .هنم ريطتف روعأ ريعب هلبقتساو

 نولبقتستأ" :لاق هنأك ؛مههبن هنكلو .هتحصو هروع نع هوريخيل «مهدش رتسي

 نولتلا ناك ابك -اًعقاو ناك مهايإ ههيبنت لاح يف لابقتسالاف ''!بان اذو روعأ

 ””'هورذحيل روعألا مهل تبثي نأ دارأو -لوألا لاحلا يف نيتباث كدنع لقنتلاو

 :لوقتف «كنع هفارصنا وأ بطاخملا لابقإ نم نوكي ام :ةدهاشملا لاحلا نمو

 ريغ كنع اًقرصنم بطاخملا ناك اذإ ءادنلا فرح ركذتف "لنفت تنأ نالف اي"

 .كل اًنصنم ههجوب كيلع اًلبقم ناك اذإ" "لعفت تنأ" :لوقتو «كيلإ هبتنم

 .”””كيلع هلابقإب ءانغتسا "'لعفت تنأ" :تلق نيح "نالف اي" تكرتف

 سمللا ىلإ عامسلاو ةدهاشملا -يوحنلا ركفلا يف -لاحلا كلت تدعت 9

 ءازجأ اهنأك'"' ساوحلاب كردت يتلا ءايشألا هذه تحبضأ دقف !!قوذلاو مشلاو

 -هيوبيس لوقي ”"ظافلألا نم ةصلاخلا ةيوغللا رصانعلا ماقم موقت ةغللا ءانب يف

 ةفرعم ىلع كل ةيآ راصف صخش ةروص تيأر كنأ كلذو" :أدتبملا فذح يف

 وأ .هللادبع اذه وأ .هللادبع كاذ :تلق كنأك «يبرو هللاّدبع :تلقف ءنصخشلا

 ٌديز :تلقف «هتفزعم ىلع كل ةيآراصف توصلا بحاص تقرغف اًنوص كعمس

 )١( «باتكلا )/ 757.

 .؟44/1قباسلا (؟)

 )” )3«قشمد ؛مالسإلا ةراضح ةلجم ءىسوملا داهن .د «هباتك يف هيوبيس جهنم يف ةيعاتجالا ةهجولا

 ١. ١ص (و191ا/4 ةنس

5 



 تدكتوا كيلا قيز كلش الر تيم ولآ ءاتلج تيس لأ قون
 5" ٌلسعلا :تلقف ءاًماعط

 "ءارغإلاو ريذحتلا" باب يف امك فذحلا بوجو ةدهاشملا لاحلا بجوت دقو

 يف امك ءايإ عم ءاج وأ هيلع فطع وأ ررك اذإ -بوصنملا مسالا لماع فذحي ذإ

 نأل -"دسألا دنسألا"و "فيسلاو كسأر زامو"و "دسألاو كايإ" :مهلوق

 نم هرذح بطاخملا ذخأي ىتح ريذحتلا ظفل نم اًعيرس ملكتملا غرفي نأ" دصقلا

 قهري نأ هوركملا فراش اذإ الإ ظافلألا هذه لمعتسي ال هنأل كلذو روذحملا كلذ

 يضتقت -انه -ةدهاشملا لاحلاف .”"رركملاو دسألاو كايإ يف فوطعملا وهو

 لاغتشالا نأو ءفوذحملاب نايتإلا نع رصاقتي نامزلا نأ ىلع" اًهيبنت فذحلا

 ”"ءارغإلاو ريذحتلا باب ةدئاف هذهو .مهملا تيوفت ىلع يضفي «هركذب

 وأ «ماقملا تاسبالم راضحتسا قفو فوذحملا هيف ردقي --ريثك هوحنو -اذهف

 "لالا ةدهاشم نم ليلد هيلع ناك اذإ رمضي نإ لعفلا" :تاكربلا وبأ لوقي امك

 يمالكلا فقوملا وأ ءقايسلا نم هسبالي ام هل فذحلا عضاوم نم عضوم لكف

 بحاص لوقي .فذحلا زجي مل ليلدلا مدعو ةدهاشملا كلت تدق اذإف دهاشملا

 77١. 1/7 «قباسلا(١)

 8/١ «يضرلل ء«ةيفاكلا حرش )١(

 .01 /” .يطويسلل «ناقتإلا (؟)

 7١ص ؛ةيبرعلا رارسأ (؟)



 يف نكي مل لجر ىلإ يهتنت نأ هنإف هرامضإ نسحي ال يذلا لعفلا امأف" :باتكلا
 "”!ٌديز برضا :هل لوقت نأ نم هل دبالف ءاَّديز :لوقتف «هلابب رطخي لو برض ركذ

 وأ ."ٌديز برضُيل" :لوقت نأ ديرت.تنأو "ديز" :لوقت نأ زوجي ال" مث نمو

 اًديز ورمع برضيل'" ديرت تنأو "اًديز".الو ءالعاف ناك اذإ "ديز برضَيل"

 ٌديز برضيل'" ':تدرأ اذإ ءاديز بطاخت ال تنك اذإ "اًرمع دير" :زوجي الو"

 برضي نأ هترمأ دق كنأ كنع انأ هغلبأ نأ ديرت امنإف ينبطاخت تنأو "اًرمع

 زوجي ال كلذكو .بئاغلا لعف رمضت نأ نوكي الف «نايثاغ ورمعو ديزو ءاّرمع

 لعف ترمضأ اذإ كانأل ٍءاَديز برضي نأ كنع انأ هغلبأ نأ ديرت تنأو "'اًديز"

 سابتلالا اوهركف ديزب وه هرمأت كنأ اًديز :تلق اذإ دهاشلا عماسلا نظ بئاغلا

 مالكل كرات زغلم وهف" «كلذ لعف نمو ءهنم دارملا"نيبي ليلد هيف سيل ذإ ؛”'"انه

 .©"وهتدئفأ ىلإ قبسي يذلا سانلا

 159377/1باتكلا )١(

 .؟500-104 ١/ «قباسلا ()

 )( «قباسلا ١4/1



 وهو فذحلل اًنباث اًعوسم" دعي ىنعملاب بطاخملا ملعف بطاخملا ملع وأ -

 ”"' سبتلم ريغ اًيرصت هب نوحرصي مهو رتاوتملا تباثلا لصألاك مهبتك يف يرجي

 سانلا دنع اًيراج لوقلا يف اًمولعم ناك ام لك '' :بابلا اذه يف مهطباوض نمو

 ناك ام اورمضأ اهنإو'' :باتكلا بحاص لوقي ”"بطاخملا ملعل زئاج هفذحف

 (ملكتملا هينعي ام ملعي :يأ) ينعي ام ملعي بطاخملا نآلو ؛اًنافختسا اًرهظم عقب

 ال هنأ ينعت ام بطاخملا فرع دقو "كيلع ال" :لوقت امك «لثملا ةلزنمب ىرجف

 :جارسلا نبا لوقيو ""مهمالك يف اذه ةرثكل فذح هنكلو كيلع َسأب

 اذإ دوجوم ريثك ءاحصفلا مالك ين راصتخالاو «ةريثك مهمالك يف تافوذحملاو"

 .""'نونعي ام بطاخملا ملعب اوسنأ

 "زاجيإلا"و "ةعسلا'" ببس وه -يوحنلا ركفلا يف -"بطاخملا ملع"ف

 ريثك يف -مالكلا اهيف جرخي لوقلا يف كلاسم يهو '"'ءانغتسالا"و "رامضإلا"و

 بطاخملا ملع ىلع اًدامتعا" ؛رهاظلا ىضتقم ريغ ىلع -ةيوحنلا باوبألا نم

 . ١ ”ححص ءةروريصلاو ةروصلا 2090(

 .13لو «717/.طيسبلا ؛رظنيو 201014 /”«بضتقملا (؟)

 1 «باتكلا (”)

 .4١5/؟ .لوصألا (#)



 دارطالا اذه لثمب حمسي ةغللا ءانبأ نيب اًيئمض اًقافتا سكعي بطاخملا ملع نأكو

 .""رصانعلا ضعب فذح يف

 اَذِإ رع هلوق يف طرشلا باوج فذح -هيوبيس ليلعت :كلذ نم

 ,”"َتاّذَعْلا َنْوَرَيْذِإاوُمَلَظ َنيَِّلا ىَرَيْوَلَو" :هلوقو ”"اَُئاَوْبَأ ْتَحِيْفَو اَهوُواَج
 لج ةلوق نع ليلخا تلاسو" :هلوقب ©« 9راثلا لع اَوَقَقُو ْذِإ َىَرَت ْوَلَو" :هلوقو

 :ةلعو لج هلؤق نعَو ؟اباوج نيآ "اتاري تَكِبفَو اَعَوُؤاَح د 0 كد

 "راَنلا َلَع أوُفِقُو ْذِإ َىَرَت ْوَلَو" "َتاَذَعْلا َّنْوَرَي ْذِإ أوُمّلَظ َنيِذَّلا ىَرَي ْوَلَو"

 يأل ريخملا ملعل ؛مهمالك يف باوجلا ربخلا اذه لثم يف كرتت دق برعلا نإ :لاقف

 .الل باوج ال ّبر برعلا راعشأ ين دجو دق هّنأ معزو .مالكلا اذه عضو ءيش

 :خاّتشلا لوق كلذ نم

 "ِجّدْنَوَألا ٍفاَمِخ يف ىراصّنلا يشمك اَهُماَعنىَّشَحت رفق ٍةِيودو

 )١( «ىنعملا ةلزنم صدة١-129.,

 ا/لا؟:ةيآ ءرمزلا :ةرزؤس (؟)

 1١76 :ةيآ «ةرقبلا :ةروس (")

 717:ةيآ .ماعنألا :ةروس (4)

 ءايلا ديدشتب "ةيودلا"و «ةددعتم تاياور هلو .ى"ص «خامشلا ناويد يف «ليوطلا نم تيبلا ( 5)

 حتفب "يشمت"و «شخولا نم رقبلا :انه "جاعنلا"و .فارطألا ةديعبلا ةعساولا ةالفلا :اهفيفختو

 واو :يه "ةيودو"يف واولاو ءىيثملا رثكت :يأ «نيشلا رسكو ءاتلا مضب وأ «ةددشملا نيشلاو ءاتلا



 .””"بطاخملا ملعل ٌبرل ٌباوج اهيف ءيجي مل تيبلا اذه اهيف يتلا ةديصقلا هذهو

 ملعب ئزتجاو ءاَفيفخت ىنثتسملا نم فذح ام باب اذه" :دربملا لوق هنمو

 «كلذ ريغ سيل :تدرأ ٌنيغ سيل مهرد يدنع" :كلوق كلذو .بطاخملا

 يف ةريثك كلذ رئاظنو "”ةياغ هنأل دعبو لبق تممض اك تممضو تفذحف

 «ىرحتلا سردلا

 فذحلل اًغوسم ناك امك "بطاخملا ملع" نأ -انه-ركذلاب ريدجلا نم نكلو

 ةاحنلا هل ضرع رخآ بناج اذهو'' اًضيأ هل اًعوسم نوكي "ملكتملا دصق" نإف

 بطاخملا ملع :نيلباقتم نيبطق نيب نولقتني ةرهاظلا هذه مهتسارد يف مهنأكف

 ”"انايحأ هضرفي ملكتملا دصقو .فذحلا غوسي بطاخمل ملعف ؛ملكتملا دصقو

 فذح اهنمو ؛مالكلا نم تافوذحملل هضرعت دنع ينج نبا كلذ ىلإ راشأ دقو

 كرت ىلع ةضفاخلا واولا هذهب نولدي":(8 ٠ ةص .نآرقلا لكشم ليوأت يف) «ةبيتق نبا لاق ءبر

 : 494 ١/ .بهذلا نيع ليصحت يف ملعألا لاق ”رخآ مالك فانتئاو لوألا مالكلا

 مهنأل ؛ىراصتلا صخو .دوسألا دلجلا :وهو «جدنرألا فافخب اهداوس يف ماعنلا قؤسأ هبش"

 ."اهسابلب نوقو رعم

 )١( بباتكلا 5/7 1١

 ءافتكاو اًميفخت كلذ اوفذح مهنكلو" .هترابعو 27 40 /7«باتكلا ءرظتيو «4794/54 ءبضتقملا (0)

 ." ينعي ام بطاخملا ملعب

 ١. ةادص ؛ىنعملا ةلزنم (')



 مزل دارملا ملعي مل نإف .نيعبرأو ةسمخ تكلمو «نيثالث تيرتشاو «نورشع يدنع

 بناج فذحو زاغلإلا دارأو كلذ دري مل نإف .ةنابإلا ملكتملا دصق اذإ زييمتلا

 ملكتملا ضرغ هدسفيو هحلصي امنإ اذهو .زبيمتلا ركذ هسفن ىلع بجوي مل نايبلا

 .20''هفرعاف مالكلا رادم هيلعو

 ركذلا يف رثأ نم كلذل امو ملكتملل ةنكمملا دصاقملاب -اًضيأ-قلعتي رمألاف

 وه امنإف '"ايقس'' دعب "كل" مهركذ امأو" :باتكلا بحاص لوقي .فذحلا وأ

 نم ملع دق هنأ يعادلا فرع اذإ ءانغتسا هوكرت امبرو ءاعدلاب ىنعملا اونيبيل

 ملعلا ىلع هب ءاج امبرو -ءاعدلاب ملكتملا هدصقي نم بطاخملا ملع :يأ -ينعي

 اًدحاو ىّرجم نايرجي "اًبحرم" كلوق دعب "كب" :كلوق ةلزنمب وهف ءاديكأت

 ."”"كل تفضو ايف

* # # ْ 

 ىلإ ةعانصلا ماكحأ تأجل اذإف ىنعملاب لخي الأ رهظ اذإ نوكي نأ :ثلاثلا -

 ظافحلا ذإ ”ىنعملاب لالخإلا ىلإ هريدقت يدؤي الأ بجاولاف فوذحملا راهظإ

 ال8 /7؟ ءصئاصخلا )١(

 717/1 «باتكلا (؟)

 لج ناك دقف .ميركلا نآرقلا تايآ ليلحت دنع ةصاخو «يوحنلا ليلحتلا يف ةريثكلا هرئاظن اذهلو (4)

 .ىنعملا ةاعارم ىلع -ةلضافمو اًضفرو البق -بصنت اهنإ ريدقتلاو فذحلا لوح مهتاشقانم

 .اهدعب امو 77ص «ىنعملاو ةيوحنلا ةعانصلا نيب ءرظتي



 ؛يوحنلا ركفلا اهيلع ماق يتلا ةماعلا لوصألا نم لصأ ىنعملا ةحص ىلع

 ام الإ ردقي الف '"هضقنيو ىنعملا ريغي يذلاب برعلا مالك يف عاستالا سيل"ف

 تيكارتلا نضعي لع اًقلعم ءديويس كرقي «قاسلل مالم ىعملا اقفازم ناك

 امب هحضوت نأ نسحأ هنكلو" :فوذحملا ريدقت ةيفيكو لعفلا اهيف فذح يملا

 ءانغتسا كرتي هنكلو ءوحنلا اذه كلذكو ثيدحلا ىنعم ريغي ال ناك اذإ هب ملكتي

 عنم ْنِإ" :مهطباوض نم ناك اذهلو ؛"""ىنعملا ضقني ال يذلا لعفلا نم نسحب اهب

 نم غلب :لوقأ لب .”" هل عنام ال ام ردق ةعانص وأ ىنعم روكذملا ريدقت نم

 ىنعملل اًيسانم نوكي نأ لماعلا ريدقت يف نوعاري اوناك مهنخأ نييوحنلا قيقدت

 :"رعاشلا لوق يفف !!اًضيأ رعاشلا رصعلو

 ابّيِط سلا ٍقِراَفَم يفاَهَو الإ -َتاََأَت ولو هارت ْنَل

 ىرت وأ ققحتت وأ ملعت :هريدقت فوذحم لعف (اًبيط) ل بصانلا :'اولاق

 ذإ ؛تيبلا ردص يف ةروكذملاك ةيرصبلا (ىرت) ردقملا نوكي نأ زوجي الو :ةيبلقلا

 50١, "ص ء طيبلا(١)

 .752 ١/ «باتكلا (؟)

 .177”/؟ «ريمألا ةيشاحب ينغملا (7)

 .1804 ١/ ؛هيوبيس دهاوش نم وهو «71/ :هناويد تانقحلم يف تايقرلا سيق نب هللاديّبُعل تيبلا (7)

 «شيعي نبال لصفملا حرشو 77١/١ «ريمختلاو 247١/7 «صئاصنلاو ,184 /7 ءبضتقملاو

 .57 4/4 .بيجملا بيرقلا حتفو 21517 /7 ,ينغملاو و0

 .5757/* «؛نآرقلا بولسأل تاساردو وه« «ينغملاو 57١. /7 ءصئاصخلا ءرظني ()



 رفخلاب ءاسنلا حدمت امنإو ءسأرلا .ةقوشكم ةفوصوملا نأ كلذ يضتقي

 .!كتهتلاو لذبتلاب ال .نوصتلاو

 دما يخل

 فوذحم لك" :هلوقب «عيبرلا يبأ نبا ان «ةقباسلا طورشلا هذهف ءدعبو

 :طورش ةثالث نم هيف دبالف ,ىعدي

 الو ظفللا ةهج نم هبلطي ام انغم نكي مل نإو هيلطي ام انعم نوكي نأ :اهدحأ

 .ليلد ريغب هاعداو رامضإلا فلكت دق نوكيف ىنعملا ةهج نم

 لالخإ رسفم هل سيلو ءيشلا فذح نإف هرسفي ام انعم نوكي نأ :يناثلا

 .مالكلاب

 نم دوصقملا ىنعملاب لخأ اذإ هنإف ىنعملاب لخي مل رهظ اذإ نوكي نأ :ثلاثلا

 .©”!!ًدساف هريدقت ناك مالكلا

 يناعملا تاودأ :اًملان

 ةيلصألا اهيناعم دنع فقوو "يناعملا تاودأ" يوحنلا سردلا لوانت دقف

 تايضتقمو ضرغلا تابلطتمل اًففو لصألا نع اهيف جرخت يتلا يناعملا نم ةلمجو

 15ص ءطيسبلا )١(



 ٍنايبلا ركفلا اهيلع ماق يتلا لوصألا نم تاودألا هذه مهسرد دعيو .قايسلا

 :نع مهثيدح يف اًرراب اذه ىرنو .ةغالبلاو هقفلا لوصأ ةصاخ هلك

 نم ةلمج يلصألا ىنعملا بناج ىلإ اوركذف َناعمو ٍتاودأ "ماهفتسالا" -

 ريذحتلاو يهنلا: ل نوكيف رابختسالا ةفيظو نع "ماهفتسالا" اهيف جرخي يناعملا

 ةراشإ مدقت دقو ...خيبوتلاو ينمتلاو راكنإلاو ريرقتلاو باجيإلاو بجعتلاو

 نم ىرج ام" باب يف هيبنتلاو خيبوتلاك ءماهفتسالا يناعم نم ضعب ىلإ هيوبيس

 :لوقيف "لعفلا نم تذخأ يتلا ءامسألا ىرجم لعفلا نم ذخؤت مل يتلا ءامسألا

 ةرم اًيميمت لوحتأ :تلق كنأك "ىرخأ اًيسيقو «ةرم اًيميمتأ :كلوق كلذو"

 كلت يف كدنع وهو هل اذه تيبثت يف لمعت لاحلا هذه يف تنأف .ىرخأ اًيسيقو

 هايإ همهفيل هب لهاج وه رمأ نع اًدشرتسم هلأسي سيلو ءلقنتو نولت يف لاحلا

 لاق هدسأ ينب نم الجر نأ برعلا ضعب انثدحو .كلذب هخبو هنكلو هنع هريخيو

 ""!بان اذو روعأ .دسأ ينباب"' :لاقف ءهنم ريطتف روعأ ريعب هلبقتساو «ةلبج موي

 :لاق هنأك .مههبن هنكلو .هتحصو هروع نع هوريخيل مهدشرتسي نأ دري ملف

 (ى -اًعقاو ناك مهايإ ههيبنت لاح يف لابقتسالاف "!بان اذو روعأ نولبقتستأ"

 روعألا مهل تبثي نأ دارأو -لوألا لاحلا يف نيتباث كدنع لقنتلاو نولتلا ناك

 .'"'هورذحيل
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 قايس نم مهفت ناعم ىلإ هانعم نع ماهفتسالا جورخ ىلإ ينج نبا راشأ دقو

 هانعم نع جرخي يذلا ماهفتسالا نأ :اهنم «ةميق تراشإ كلذ يف هلو «مالكلا

 هبا نع جرخي ءيش سيل هنأ ملعاو" :لوقي «هيلإ اًرظان ىنعملا اذه اًظظحالم لظي

 .هيلع موجها نم ددص ىلعو هل اًظحالم هباب ىلع وهو ناك دق رمأل الإ هريغ ىلإ

 هنع رهاظلا يف هماهفتسا عم هب اًفراع نوكي دق ءيشلا نع مهفتسملا نأ :كلذو

 عمسيل هيلع يفخ هنأ لوئسملا ىري نأ :اهنم .ءايشأ هنع ماهفتسالا يف هضرغ نكل

 ؟هب فراع لئاسلا اب فراع وه له لوئسملا لاح فرعتي نأ :اهنمو .هنع هباوج

 نم كلذ يف هل امل دشرتسملا لئاسلا ةروصب هنأ هريغ رضاحلا ىري نأ :اهنمو

 هلأس دق هنأ دعب فلح نإ ىتح هعقوتي امت'هدعب امل كلذ دعي نأ :اهنمو .ضرغلا

 لئاسلا لأسي يتلا يناعملا نم كلذ ريغلو اًرذع كلذب حضوأف اًثداص فلح هنع

 امع لأسي دق لاوحألا هذه عيمج يف لئاسلا ناك املف .اهببسيو اهلجأل هفرعي اع

 ناك اذإو .لاحلا لوهجم نع لاؤسلا ال باجيإلا نم اًفرط كلذب ذخأ هفراع وه

 كلذ حيرصل فرحلا كلذ لاوحألا ضعب يف درجي نأ هلجأل زاج كلذك كلذ

 نوكي نأ دبالف رخآ باب ىلإ هباب نع جرخأ دق كيتأي دعب اميف فرح لكو ىنعملا

 .كلذ فرعاف .هيف وه يذلا قشلا ىلإ تفتليو هيئاري ناك دق هيلإ هجارخإ لبق

 نبا هركذ امو "”"هتحرش ام ىلعو هتركذ اك الإ رمألا دجت مل هتلعف اذإ كنإف هسقو

 )١( .صئاصخلا 455-577/7.



 نع مهثيدح يف ةغالبلا ءاملع اهيلع دمتعا يتلا لوصألا نم لصأ انه ينج

 .هتاقالع نايب يف اودهج مث .زاجملا ىلإ "ماهفتسالا" جورخ

 دن دخلا

 فورحلا هذه اهديفت يتلا يناعملا نع ةاحنلا ثدحت دقف "فطعلا فورح" -

 اهنع لدعي دقو :مزتلت دق -اًلوصأ كلذل اوعضوو نيفطاعتملا نيب اهتلالدو

 :يه لوصألا هذهو ءاهمادختسا ين برعلا قئارط نايب ىلع موقت -اًعسوت
 ءىشلا تفطع ردصم'"فطعلاف (ظفللا يف كيرشتلا) يبارعإلا عابتإلا ١-

 ىلإ ةقانلا مامز تفطعو .نالف ىلع نالف فطع :لاقي .هيلإ هتلمأ اذإ ءيشلا ىلع

 يناثلا نأل ٍءاّفطع ليبقلا اذه يمسو .هلامأو هانث :يأ «هنانع سرافلا فطعو ءاذك

 .”"هيارعإ يف هيلع لومحمو لوألا ىنثم

 هيلع فوطعملل تبثي مكح لك نأ" دارملا سيلو .مكحلا يف كيرشتلا -؟

 ةركنلا ىلع ةفرعملا فطع زوجي ال ىتح فوطعملل هلثم توبث بجي ثيحب اًقلطم

 ال هلبق ام ىلإ رظنلاب هيلع فوطعملل بجي مكح لك نأ :دارملا لب سكعلابو

 نوكي نأ بجي فوطعملا نأ :دوصقملاف فوطعملل هتوبث بجي هسفن ىلإ رظنلاب

 نأ :مهطباض ناك مث نمو ؛”"هماقم همايق زاج ؛هيلع فوطعملا فذح ول ثيحب

 8/4 // .شيعي نبال لصفملا حرش (1)

 579-780 /7 «يضرلل «ةيفاكلا حرش (1)



 اذه مهعفد دقو "هيلع عنتميو هل بجي اهيف ؛هيلع فوطعملا مكح يف فوطعملا"

 كاردإ يف لمأتلا دمو ىنعملا نم "عماجلا" وأ "ةبسانملا "نع ثحبلا ىلإ أدبملا

 فوطعملا لماع طلستيو كيرشتلا حصي ىتح فطعلا غوست يتلا ةطبارلا ةقالعلا

 هذه يف ةمكحتملا لوصألا مهأ كلذب اوفشتكاف هنع عطقي وأ فوطعملا ىلع هيلع

 ."”هنايب مدقت [ك ةرهاظلا

 هيف لصأ وه ىنعم فرح لكل ةاحنلا ركذ دقف فورحلا هذه يناعم -

 .بيكارتلا يف اهتالالدو اهراثآو اهزانمو افلا كلك مملعت

 "رجلا فورح" نع ضيفتسم ثيدح يوحنلا سردللف "رجلا فورح" -

 رييغت يف اهرثأو ضعب يف اهضعب ىنعم لولحل اهضواعتو اهتالالدو اهعضاوم

 اذه هيضتقي امو اًعسوت اهلا عتساو ءالصأ اهلاعتساو هيلع ةلخادلا لعفلا ىنعم

 نيب وأ ءهب قّلعتملا لعفلاو فرحلا نيب ةقالعلا كاردإ يف لمأتلا دمو رظنلا ع

 بابلا اذه ناكف .فورحلا هذهل ةررقملا يناعملا قفو هيلع لخادلا مسالاو فرحلا

 هب حصي يذلا ينعملاب نييوحنلا ةيانع ىدم اهيف رهظي يتلا باوبألا رثكأ نم

 .مهبتك يف طوسبم وه ام ىلع بيكرتلا

 انف د

 .455/1قباسلا( ١١

 . 5/1 ص ءرظني (0)



 راطإ يف -نيثدحملا ضعب هيلإ بهذ ام نأ ىلع اليلد مدقت ام لك يف لعلو

 دعبلا لمهأ ميدقلا يوحنلا سردلا نأ :نم -ميدقلا يوحنلا ركفلا مهدقن

 بيلاسألا يناعم" ىلإ تفتلي ملو "قايسلا" دنع فقي ملف ليلحتلا يف يجراخلا
 كردأ [ىكف قيقد ريغ دقن ''ةيفاكلا ةيانعلا "ةيبيكرتلا يناعملا" طعي مل اى "ةيوحنلا

 ءزج ةلمجلا نأ" -اضيأ -كردأ اهالقتساو اهدودح ةلمجلل نأ يوحنلا ركفلا

 ام ىلإ هرصب دميو اهتاذ يف اهيلإ ةرظنلا زواجتي هارنو لوصوم يمالك قايس نم

 .”"اًدحاو الك يمالكلا فقوملا دتعي هارن مث ءيمالكلا قايسلا رصانع نم اهوح

 :هيمسأ ام وأ ,"مالكلل ةنوكملا رصانعلا ةكرح" ب يوحنلا ركفلا ينع دقف

 ملكتملاو قايسلا :وأ .فقوملاو صنلا :هناكرأ مهأو ."بيكرتلل يوغللا هقفلا"

 ريو ةزفاللا بيكازللا ميلْيلت يف هيلع ءووضب كلذ: حبضتآ دقو. «بطاخللو
 فئاظولا :ىلع ةمئاقلا هتازوجمو لصألا نع لودعلا دنع فوقولاو ةزئاجلا

 ملكتملا دصقو هءانب هجوتو بيكرتلا مكحت يتلا تاقالعلاو لمعلاو ىنعملاو

 .فارصنالاو لابقإلا نم هلاحو بطاخملا ملعو

 ةيوغللا بيكارتلا ةينب ةسارد يف رثأ نم هلك كلذل اب يعو ىلع ةاحنلا ناكو

 يف مهطباوض نم راص دقو "هبيراعأ"و "وخنلا يناعم" ىلع فوقولاو ةفلتخملا

 برعلا غوص يف يجراخلا دعبلا رثأ اًحضوم باتكلا بحاص هركذ ام كلذ

 ,9١ل- !١ ص ءاهانبمو اهاتعم ةيبرعلا ةغللا :رظني ()

 .ة؟ةص ؛يبرعلا وحنلا ةيرظن 000
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 رئاس يف هلاح ريغ ىلع عضوم يف ءيثلا اولعجي نأ مهمالك نمو" :مهمالكل

 .”"'مالكلا

 تف دي

 «مالكلا اهيف لزنتي يتلا تاقالعلا"و "ىنعملا" لتحي وحنلا اذه ىلع

 ةقالعلا"و ."ضعب ىلع مالكلا ضعب ةلالد و «ملكتملاو .بطاخملاو «قايسلاك

 يف رثأ نم هلك كلذل امو "بيكرتلا ةحصو رظنلاو قلعتلا يف ءايشألا قطنم نيب

 ةلزنم "نورخؤيو نومدقيو نوففخيو نوفذحيف -ظوفلملا رصانع يف مكحتلا"

 ؛هلالخ نم "ةيبرعلا ةيناسللا ةرهاظلا ربس"و "يرعلا وحنلا ةيرظن" يف ةقومرم

 صوصنلا حرش يف يوحنلا ىنعملا ةيلعافب ءامدقلا نم ريثك متها مث نمو

 ءصنلا ليلحت ىلإ اًهاجتا سانلا رثكأ مه مهسفنأ ةاحنلا اندجو لب ءاهريسفتو

 ثارت يف -ملعلا باوبأ رثكأ نم وحنلا حبصأ ىتح اًموظنم مأ اًروثنم ناك ءاوس

 وحنلا اندجو انرظن باب يأ ىفو ةفرعملا عورف لك لخاد دقف اًراشتنا -نيملسملا

 مولع مهأ يف اذه ظحاليو "اهماوقو ةيبرعلا كالم'' اًدغ ىتح قلط هجوب اناقلي

 :وحن نم ؛«ةيبرعلا

 نورسفملا جرختسي هلالخ نم ذإ ؛نوكي ام قدأ وحتلا نوكي هيفو ريسفتلا -أ
 تاقلح نم ةقلح لكشي وجنلاف -ىلاعتو هناحبس -قحلا مالك نم قحلا دارم

 )١( «باتكلا ١/01
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 نآرقلا بارعإ حيتي ذإ ؛”يمالسإلا .ركفلا يف ينآرقلا صنلا عم لماعتلا نيصحت

 ةمدقم يف نايح وبأ لوقي .هيناعم ىلإ ءادتهالا مث نمو ءاًحيحص اًبارعإ ميركلا

 نآرقلا : يأ -باتكلا مهف ىلإ ةاقرملا وه -هيوبيس باتك :يأ -باتكلاو" :هريسفت

 نأ ريسفتلا ملع ىلإ هسفن تقات نمل ريدج بارعإلا ملع ىلع علطملا وه ذإ -ميركلا

 .””' هيلإ تالكشملا لح يف دنتسملاو هيلع لوعملا وهف هيوبيس باتك ىلع فكتعي

 ْعِطن اَلَو َكّبَر مْ ءيضاَف" -يلاعت- هلوق يفف :كلذ نع ئبني لثم اذهو

 بلقنا اًروفك عطت ال وأ :تلق ول كنإ" :هيوبيس لوقي ”"اًروُفَك وأ (َآ ْمُهْنِم
 ؛ىنعملا بلقني ناك امنإو'"' :لوقيف .هيوبيس ةرابع يسرافلا حرشيو ف ""ىنعملا

 عطت الو .برضلا اذه عطت ال :لاق هنأكف ءاّروفك وأ (َنآ عطت ال :لاق اذإ هنأل

 يف رخآلا ىنعم يف امهنم دحاو لك نأل ؛امهنم اًدحأ عيطي الأ همزل امنإو .ءالؤه

 ال وأ :هلوقب ناك ءاّروفك عطن ال وأ (ثآ عطت ال :لاق ولو هل ةعاطلا كرت بوجو

 كلذ زاوج ىفو .هعيطي نأ زوجي ناكف .لوألا ةعاط كرت نع برضأ دق .عطت

 )١( «حلاصلا يحبص ءنآرقلا مولع يف ثحابم ءرظني ص١؟١١

  8طيفك رستلا( +

 )”( :ةيآ .ناسنإلا :ةروس 5 7

 .ا14خ /#7 ؛باتكلا (؟)
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 :يأ-ةيبرعلا ُملعَل" :لوقي «ءالعلا نب ورمع ابأ لعج ام اذهو '"ىنعملا بالقنا

 ."”"هنيعب نيدلا وف -وحنلا

 لوصألا ملاع نإف اغلاب اًريبك اًريثأت امهيف وحنلا رثأ دقف «هلوصأو هقفلا -ب

 :لثم" هتاحورطأ اهيلع ميقي لئاسملا نم ةلمج هيدي نيب عضي يذلا يوحنلل نيدم

 دقو '"يناعملا فورحو ءانثتسالاو مومعلا ظافلأو يهنلاو رمألاو مالكلا ماسقأ

 مامإلا دعيو ءوحنلا تايضتقمل اًقفو هيقفلا اهلحي ةيهقفلا لئاسملا نم اًريثك انيأر

 هقفلا لئاسم نيب طبر نم لئاوأ نم -ةفينح يبأ ذيملت -يابيشلا نسحلا نب دمحم

 هباتك نمض دقف «هيمارم ىلع فوقولاو مالكلا ليلحت يف اًجهنم وحنلا لئاسمو

 راشأ دقو «ةيوحن سسأ ىلع اهرادأ ةريثك هيهقف ثحابم (ريبكلا عماجلا)

 دمحم يأر اوهفس الهو" لاقف ءاذه يايا عينص ىلإ "لصفملا" يف يرشختزلا

 :شيعي نبا لوقي "(ناهيإلا) باتك عدوأ اميف هللا همحر -ينابيشلا نسحلا نب

 لئاسم هنم '"ناميإلا" باتك يف (ريبكلا عماجلا) ب فورعملا هباتك نمض كلذو"

 هلئاسم نمف اذه يف خسار مدق هل نمل الإ حضتت ال ةيبرعلا لوصأ ىلع ينبنت هيهقف

 ولو ءاوقتع عيمجلا هبرضف ءرح وهف كبرض يديبع يأ لاق ول :لاق هنأ ةضماغلا

 .64/4 .ةجحلا(١)

 .04-01* ١/ «ءايدألا مجعم (؟)

 .19-191ص :؛يدجنلا يلعت ةاحنلا مامإ هيوبيس ()

 83-2 عت



 اذه مالكف .لوألا الإ قتعي مل عيمجلا برضف ءرح وهف هتبرض يدبع يأ :لاق

 .”"ةلأسملا هذه يف وحنلا مالك ىلع قوسم ربحلا

 ءيلازغلل زيجولاك ةيهقفلا عورفلا بتك يف تبثم وحنلل لمعلا بناجلا اذهو

 0 .اهريغو .يوونلل ةضورلاو .يعفارلل ريبكلا هحرشو

 جوتيف (هالال؟ :ةنس ىفوتملا) يونسألا نيدلا لامج مامإلا ةمالعلا يتأي مث

 نم ةيوحنلا لوصألا ىلع جرختي اهيف يردلا بكوكلا) هباتك يف دوهجلا هذه

 دعاوقلا يه يتلا ةيوحنلا لئاسملا -هللا همحر -لوانت دقف (ةيهقفلا عورفلا

 نبا اهلقن يتلا ةلأسملل هحرش :كلذ نمو «ةيهقفلا عورفلا اهيلع لزن مث ةيرظنلا

 ءاوقتع عيمجلا هيرضف رح وهف كبرض يديبع يأ :لاق اذإ) ينابيشلا نع شيعي

 لاق ( طقف لوألا قتع عيمجلا هبرضف رح وهف هتبرض يديبع يأ :لاق اذإو

 كبرض يف رتتسملا ريمضلا وهو -لوألا مالكلا يف لعفلا لعاف نأل" :يونسألا

 ددعت ليحتسي هنأل ؛اّاع هنع رداصلا لعفلا نوكي ذئنيحو يأ ريمض هنأل ؛ماع

 ,عيمجلا قتعي انلق اذهو ؛رخآلا لعف ريغ امهدحأ لعف ذإ «لعفلا دارفناو لعافلا

 ءات وهو -هيف لعافلاف "هتبرض يديبع يأ" :هلوق وهو يناثلا مالكلا امأو

 لعفلا داحتاو .ءاهلا ينعأ لوعفملا ريمض وه امنإ هيف لماعلاو .صاخ -بطاخملا

 )١( ءشيعي نبال هحرشو لصفملا ١/ ١5.

 ل 21١82



 العف دحاو تقو يف عقوي دق دحاولا لعافلا نإف ؛اًلاحع سيل لوعفملا ددعت عم

 ."”رثكأ وأ نيلوعفمب اًدحاو

 يأ سيلو مالكلا ليلحت يف جهنم وحنلا نأ ىلع اًديكأت الإ كلذ يف ىرت لهف

 !!؟همدعو زاوجلاو ةمرحلاو لحلا هب قلعتي مالك لب مالك

 «يرعشلا صنلا ليلحت وهو برعلا مالك مهأ ين وحنلا لخد كلذكو -ج

 دمحم /د لوقي «هريسفتو هنايب يف ايلعلا ديلا وحنلل ناك بحر ناديم اذهو

 هتروص وأ لوقلل ةزيمملا ةيصاخلا نإ يوحن عباط تاذ رعشلا ةلاسر نإ" :ةسامح

 يف نماك ناعم نم هجارختسا داري ام لك نأ اذه ىنعمو وحنلا يه ةينطابلا

 ىوتسملا اذه نع جراخ ىنعم يأو اهمكحي يذلا يوحنلا اهماظنو تادرفملا

 .”"هجراخ نم صنلا ىلع ضورفم ىنعم

 انتايح يف باذ يذلا يوحنلا ليلحتلاو صنلا حرش نيب لوذرملا لزعلا اذهو

 صوصنلا مهف يف ديدش فعض ىلإ ىدأ دق هيلع بترت امو اهيف حادناو ةيبدألا

 يف هلك صنلا لخد تباغو تسبتلاو تهات اذإ ةيوحنلا تاقالعلا نأل ؛اهليلحتو

 نسحي ةدئاف ديفي يذلا مالكلا ةفص دقتفاو ضومغلاو ةلاهجلا بيدارس

 وأ يلكلا ىنعملا ثحب ديرأ اذإ" :فصان“ ىفطصم .د لوقي ءاهيلع توكسلا

 .4 8١ص «يردلا بكوكلا(١)

 .109/7 ةلالدلاو وحنلا (1)

 ١65ه 



 كلذ ليكشت يف ةلاعف يه ثيح نم بيكارتلا وأ وحنلا ىلإ رظن نود يئزجلا

 خي ني نك

 هدي هبوبيس دم هتبوصخو هئالتما رس اذهو وحنلا اذه لالج وه اذهف .دعب و

 سانلا موي ىلإ اوناك ذنم ءرشبلا ةنسلأ عيمج يف هل ريظن ال" الع هريمض نم جرخأف

 "اًوحن'' ةدسلالا نم قاتم لكل نأل ؛هانعم ضعب يف ناسل ّلك كراش نإو اذه

 الع هنم جرخأقف هدي رهاقلادبع دم |ىك "”"؟ايرثلا نم ىرشلا نيأ نكلو .هسنج نم

 .ملعأو ىلعأ ىلاعت هللاو .هبشأ هنامزب لكو .حدقي نم هيف حدقي نآلاو

 د د

 .7"”ضء.ءزاجعإلا لئثالد يف ةءارق «رعشلاو وحتلا(١)

 ٠١. ةهص «نآرقلا زاجعإ لخادم يف -هللا همحر -ركاش دمحم دومحم ءانخيش مالك نم ( 1)
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 ةماخلا
 نوكي نأ ريغ نم «ةبرجت وأ ةرطف ىلع تينب ةعانص لك"
 "ةصقان تناك .هل ريياعم يه .ةيلك نيناوق عناصلا دنع

 (ةص اديس ف .ءافشلا باتك 0





 مالا لَصلاَو لوح وجر ٍقذِص يف ًةعراَ د ب َلك لولا خذت ين ذنحلا

 اوظِفَح َنيَّذلا ِهِبْحَصَو أ َلَعَو هّدْعَب يب اَل ْنَم نقيّتلا ماحح دمت اًئيبس ىلع

 لاجتْناو َنيِلاَملا ٌفيرحت ُهْنَع َنوُقْنَي َنيَّذلا ملهلا ِة ٍةلَمَح َلَعو هَدْخَتَو ُهَرِع مآلشإلل

 .هَدْهَج ّلُك هيف َملَبق َنيِلِهاَْلا ّليو اكو نيلِطبلا

 دنا

 ةيليلحت ةسارد" لالخ نم "يوحنلا ركفلا طباوض" لوح فاوطتلا اذه دعب هنإف

 سردلا نم نوللا اذه نأ انل نيبتي ” ماا ةاحنلا اهيلع ىنب يتلا ةيلكلا سسألل

 هصئاصخل انكاردإو «هل انتيؤر قافآ نم عسويو «ثارتلا اذه ىلع ةديدج ةذفان حتفي

 ' .هعوضومو ثحبلا جهنم ماق اذه ىلعو ؛ةيجهنملاو "ةيجولوميتسبإلا" ةيلوصألا

 اهزربأزاجيإ نيكمي يتلا جنئاتنلا نم ضعب ىلإ لمعلا اذه.لالخ- نم تلصوت دقو

 ماظنلل مهفصو يف ةاحنلا نأ يه ةرادصلا يف ينأت يتلا جئاتنلا نو نإ الرا

 اوناك اهل ليلعتلاو حيحصلا لامعتسالا مكحت يتلا نيناوقلا نايبو ؛ةيبرعلا يف يوغللا

 ةيوغللا رهاوظلا ةعيبط نم اقالطنا "اهباطخ دوهعم"و "برعلا ةقيرط" نوسملتي

 ماهذأ يف ةمئاق تناك ةيجهنم سسأ لالخ نم كلذو ءاهيف ةمكحتسملا لوصألاو

 ليلحتلا تاءارجإب مهتيانع اهحاضيإب اونعُي مل نإو ءاهنع اوردصو اهورهظتسا

 تبجو نأ دعب هنايب تلواحو :ةساردلا كلت هيلع تنهار امت اذهو .يوغللا

 .ىمادقلا انتاحن تافلؤم يف ةبراض "هلوصأ"

 همس نالا



 نيب اًمفاوت دجي "يوحنلا ركفلا" يف لمأتملا نأ ثحبلا اذهل ةيناثلا ةجيتتلاو :اًيناث

 هل ريظنتلاو ناسللا اذه فصو اهالخ نم ةاحنلا مار يتلا "ةياغلا"و "جهنملا"

 :ىلع انفوقو لالخ نم حوضوب انل رهظي اذهو «هماكحأل ليلعتلاو

 يوحنلا سردلا نأ نم رهتشا ام زواجتت تاقلطنم يهو «ةيركفلا هتاقلطنم 0

 ماظن"و "ماهفإلاو مهفلا" :يف لثمتت «ىرخأ تاقلطنم ىلإ "نحللا" ةبراحمل أشن

 ."لامعتسالاو ةدعاقلا :ةيئانث"و "ةغللا

 جهنم لالخ نم ناسللا اذه سرد يف ةاحنلا ةقيرط يهو ؛ةيجهنملا هناقلطنمو 0

 "ءارقتسالا" :يه -يمالسإلا ركفلا يف ملعلا حيتافم دعت -ةيثالث همكحي

 ."ليلعتلا"و ”سايقلا"و

 اهالخ نم يتلا "يوحنلا ركفلا تازكترم" لثمت يهو «ةيرظنلا هتاقلطنمو 0

 "ةيرظنلا" كلت ناكرأو اهرهاوظ نم اًيثك طبضيو ةغللا تاتش ململي نأ عاطتسا

 :ةيئانث"و "لماعلا" :يه برعلا ةاحنلل يرظنلا ءانبلا ةلأسم لالخ نم يل ترهظ اك

 ."يوحنلا ليلحتلا يف يجراخلا دعبلا"و "عرفلاو لصألا

 يف "يوحنلا ريكفتلا" نع فرع امم اًريثك نأ هعم رهظي لئاسملا هذه ريرحتف

 -هيلع ةئيدح ةيناسل ميهافمل اطاقسإ وأ :نيرخأتملا رداصم ىلع اًداهتعا- هيب عل

 ف ةصاخو "ملعلا اذه لهأ ثارت" :يف ةلصا وتم ةءارق لالخ نم رظن ةداعإ ىلإ جاتحي

 ةكسامتم "ةيركف ةموظنم” هنم لعبت يتلا "ةتباثلا هطباوض"و "ةسسؤملا هصوصن"

 نأب معزلا يفتي ام وهو اهيف طوبضملا هرودو .هب قئاللا هناكم اهنم رصنع لكل

 مس جا آب



 لاوقألا نيابتمو تايطعملا تاتش نم ماكر ىوس سبل ةيبرعلا يف" يوحنلا ركفلا"

 !!اهضعب نع ةلصفنم لئاسم وأ ءارآلاو

 ريرحتو . "تاقلطنملا "ةذه .يف .لمأتلا لالخ. نم -"يوحنلا. ركفلا"ف.

 0 ا ا :اهتباوث مهأ نم "ةيرظن" لكشي -"اهطباوض"

 ىلع.ةاحنلا ماق..يتلا ةفاعلا:اينتسأ ترولثو ءاهعالم كتدكفتو :تمنابأ 8+

 همالك.بتارمو هصئاصخو نرعللا ناسللا يف رظنلا ءوض يف اًريظنتو.اًسرد اهحاضيإ

 ميركلا نآرقلا :اهصوصن زربأ ناكمو نامزب ةرطؤم "ةنودم'' لالخ نم كلذ ناكو

 ىضتقمو "ةنودملا' هذه.يإ باطخلا صئاصخ ءوض ىيفف ءاٌرثنو اًرعش برعلا مالكو

 دكؤي امم "ةيوجنلا ةيرظنلا" طويخ تلكشت "اهباطخ .دوهعم"و "برعلا ةقيرط"

 ةيجراجي تارثؤم ةيأ نع ةسسؤملا هصوصنو هتأشن ين هدعبو "ركفلا كلذ ةبورع"
 ."ينانويلا'' .رثؤملا ةصاخو

 نييفوكو .نييرصب ةاحنلا نيب. فالتخالا .نأو "ةيوحنلا ةيرظنلا" ةدحو .

 يف ةمكحتملا "طباوضلا" وأ "لوصألا" يف اًقالتخا -هنم ريثك يف-سيل مهريغو
 "طباوضلا" وأ "لوصألا" كلت ىلع لئاسملا ضعب ليزنت يف فالتخا وه لب ءاهئانب
 قرد بهعلا نإ فرع اما ةيعوزشم تريك دج لإ ديس يضيع 11: ليلشلاو

 دنع تبثي مل "سرادملا" كلت "صئاصخ" نم ليق امو "ةيوحنلا سرادملا"ب

 .قيفحتلا
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 قلطنم وه "صنلا" اذه ءارقتسا ناكو "صنلا" اهزكرم "ةيرظنلا" هذه نأ .*

 مالك يف أرقتسُن مل وأ ةغللا هذه نيب نم جرختست مل ةدعاق اهيف دجت الف يوحنلا ركفلا

 طبض'' :انثالع دح ىلع وأ مهدصاقمو مهيناعم نع ةنابإلا يف مهقئارطو برعلا

 مث نمو "برعلا دنع ةدوهعملا هتئيهو هتبصنو مالكلا ننس قفَو ,ملكلا فالتثا يراجم

 اوعقي مل مهنأ تظحال برعلا ةاحنلا هعضو يذلا يرظنلا زاهجلا تبساح اذإ "كنإف

 سفن ىلع هساسأو مهزاهج لصأ ءارقتسالا ناك دقف "نييوغللا رابك" هيف عقو ايف

 لامعتسالا تادرجمب قئاض زاهجلا الف ءارقتسالل ةروص مهزاهج ناك يذلا ردقلا

 .""!زاهجلل ةزواجتم لامعتسالا هوجو الو

 اذه لئاوأ طبري يذلا طبارلا وهو أرقتسملا "صنلا" اذه ىلع "سايقلا" ناك مث

 دري "للعلا" نم عينم جايس قفو "هباب" يف درطملاو رثكألا ىلع ءانب هرخاوأب ناسللا

 تناكف .هيلع لومحمو هنم هنأ نيبيو «هيلإ "سايقلا" لصألا اذه نع جرخ ام

 ."لامعتسالا" يف سرغنملا "ريظنتلا" ىلع - ريبعتلا حص نإ - ةمئاق "ةيرظنلا"

 ةميقع ةيفسلف ةركف تسيل "ةيرظنلا" هذه دومع يه يتلا "لماعلا" ةركف نأ .4

 "لوصألا"و "طباوضلا" نم ةعومجم ىلع -مهدنع- موقت يه لب عئاش وه امك

 يف ةيئارجإلا ميهافملا نم ةلمجل عضخت اى الامعتساو ءانب ةلمجلا يف ةمكحتملا

 /طلستلاو /ةبترلاو /صاصتخالاو /ءاضتقالاو /بيكرتلاو دقعلا) :يه «ليلحتلا

 «شواشلا دمحم .د ؛ةيبرعلا ةيوحنلا ةيرظنلا يف باطخلا ليلحت لوصأ ( )١

 لادصسص ١ ١, ١
 _- مه؟4 -



 اهلكو (لمعلا عناومو ./يبارعإلا رثألاو /ةطاسولاو ةرشابملاو /يلماعلا عاطقنالاو

 ملكلا نيب تاقالعلا ميظنتل ؛نآ يف ىنعملاو يبارعإلا رثألا اهساسأ "لوصأ"و دا

 .ىرخأ ةيحان نم اهنيب طبرلا قرطو باطخلل ةنوكملا لمجلا نيبو ةيحان نم ةلمجلا لخاد

 ليلحتل يئارجإ زاهج "يبرعلا وحنلا .ةيرظن" يف رفوت نأ كلذ لع بترت دقو
 و ةمارصلا نيب عمجي اهجرادمو اهبتارمو ملكلا ةكرح طبض :نم هيف اب باطخلا

 ةيرظنب يوحنلا ركفلا هرفو ام رثكأ امو هنع ليدب وأ هل ريظن داجيإ ْرَعَي لومشلاو ةقدلا
 لماوعلا ماظن لالخ نم - وحنلا نإ :نيقب يف لوقن نأ عيطتسن ذإ !!لماعلا

 ةدارإ جارختسا ىلإ اهالخ نم لصوتي صنلا ين ةفشاكو ةلعاف ةسارد - تالومعملاو

 .رخآلا ىنعملاب هتقالعو ىنعم لك عقوم ةفرعم قيرط نع ملكتملا
 هيلع "لماعلا" ةركف هءانبو "بيكرتلا" ب يوحنلا سردلا ماّتها نأ .©

 "عسوتلا" ب فرع ام وأ "هنع لودعلا"و "لصألا".:ةيئانث لالخ نم هل مهطبضو

 يف تاملكلا ةكرح"و "ةلمجلا ماظن يف ةيبيكرتلا تاقالعلا فصو" ب هتيانعو

 عاطقنالاو طابترالاو ةبترلاو فذحلاو ركذلاو ةماقتسالا :ثيح نم بيكرتلا

 هيلع موقت يذلا '"ةيرظنلا" زئاكر نم هلعجي اًعلبم غلب دق خلإ ...ملكلا نيب يلماعلا

 وحن هنأ نم "يبرعلا وحنلا" نع اًمئاش ناك ام 57 ةيوغللا اياضقلا مهأ

 نوكت يتلا داعبألا فلتخم هيف ٍبّيَع ىنعملاب نواهتيو بارعإلاب متبي وحن هنأو تادرفم
 !!ةغللا يف بيكرتلل

 -به5ه-



 ةيوحنلا ةيرظنلا" يف اديرجت رثكألا تناك "عرفلا"و "لصألا":ةيئانث نأ .5

 نع جرخ ام امأ "لصألا" ىلع ءاج ام "هقحؤ مالكلا دح" ةاحنلا ربتعا دقف "ةيبرعلا

 وأ "لمحلا" وأ "سايقلا" نم برضب "هلصأ" ىلإ دري يذلا "عرفلا" نم وهف كلذ

 اًريبك اًردق ققحي نأ "ةيئانثلا" هذه لالخ نم "يوحنلا ركفلا" عاطتسا دقو "ل وأتلا"

 وحن ىلع ةغلل "نيملكتملا لامعتسا"و هعضو يذلا "يرظنلا زاهجلا" نيب ةمءالملا نم

 .باجعإلاو بجعلا ريثي

 ةيبرعلا يف "ةيوحنلا ةيرظنلا" زئاكر ىدحإ لثمي "يجراخلا دعبلا" نأ .

 ىلع صرحلا نمض هوطبنتسا يذلا ”يرظنلا زاهجلا" يف ةلصأتم ةرذجتم هب مهتيانعف

 نصحتي يذلا «نآرقلا بارعإ ملعل ةئطوتو يوغللا غالبلا مهفل ةيجهنم ةادأ ريفوت

 :نع ةاحنلا ثيدح لالخ نم حوضوب رهظي اذهو .مهفلا تالز نم ئراقلا هب

 امو'"' باطخلا فقاومو «قايسلا" هضتقي امو "ضارغألا" و "يناعملا" ةيئانث 0

 .”لامعتسالا دصاقم'' هبلطتت

 ىنعملا هماوق ناك ام :مهدنع هانعمو "مالكلا ةيوحن" :نع مهثيدح كلذكو ه

 مث_نمو ؟”"دسفيو ظفللا حلصي ىنعملابف" هلاعتسا نم هجولاو ضرغلا قفاوو

 ةحص ناهضل نيمزالتم نيط رش "ينعم ةماقتسالا"و "اًظفل ةماقتسالا" ةاحنلا لعج

 .ةرابعلا

 )١ ( ءبضتقملا 774/7. 1
 مهال"عال -



 لالخ نم يوحنلا ليلحتلا يف "يجراخلا دعبلا" ب مهماتها رهظي اك ©

 ملكتملل اًرئاج سيل لودع وهو اًعسوت "مالكلا لصأ" نع "لودعلا" نع مهثيدح

 امو ''باطخلا فقاومو قايسلا" اهمكحي طباوضو .لوصأل عضخي لب ءقفتا امفيك

 اذإ الإ "لصألا" نع "لودعلا" ملكتملل- زوجي الف "لامعتسالا دصاقم'" هبلطتت

 .كلذ ىلإ ةيعاذلا طورشلا ترفاوت

 يف ىنعملل نأ انل دكؤي يوجنلا ليلحتلا يف ”"يجراخلا دعبلا" ب ماتهالا اذهو

 انلعجي | عاش ام سكع ىلع لمعلا ناطلس قوفي ءاناطلس يبرعلا يوحنلا ركفلا

 نأو ريظنتلا يف ةيوغللا ثاحبألاو تاساردلا قرعأ نم يبرعلا وحنلا نأ دقتعن'"

 ةيصوصخ نأشب لاقي ام ىلإ نتفتلت الو .هنم قحأب تسيل ةرصاعملا ةيناسللا تايرظنلا

 ىلع اوناك مهنإف ةساردلاب ةيبرعلا ةغللا اولواثت نإو برعلا ةاحتلاف ؛ةسوردملا ةداملا ٠

 -اًضيأ-اوناك مهنكل اهزواجتت ال يتلاو ةيبرعلاب ةصاخلا لوصألاو دعاوقلاب يعو

 '"'باطخلا لوصأ" اهنوكل ةيبرعلا زواجتت يتلا ةماعلا لوصألاو دعاوقلاب يعو ىلع

 .""ةغللا ةيصوصخ نع رظنلا فرصب كلذو "مالكلا لوصأ"و

 انف ردد د

 هنأ :اهدافم ثحبلا اهيلإ لصوت ةعانق اهب متخأ نأ بحأ يتلا جئاتنلا ثلاثو :اًلاث

 نكمي ال ا هتجتنأ يتلا ةيؤرلا كلت نع اًمطقنم "يوحنلا انئارت" سردن نأ زوجي ال

 يف اه ءامدقلا "ريظنت" نع لزعمب ةيبرعلا يف ةيوغللا ةرهاظلل "ريظنت" مويلا مدقي نأ

 )١ ( «ةيبرعلا ةيوحنلا ةيرظنلا يف باطخلا ليلحت لوصأ صل١784.
 هس مث 70



 ثيدحت لك ىلإ ميوقلا قيرطلا وه كلذو .ديدجلاو ميدقلا نيب عاو يميمح لصاوت

 هسردي امو ثحابلا نيب ةقالعلا نوكت" كلذبو .ديدجتلاو ثيدحتلا انمر نإ يركف

 نم انعدو .نكمتلاو ةلاصألا سرادلا يف ثعبن ةضفتنم ةيح ةقالع ءاملعلا ثارت نم

 زوجن ال ام اذه نإف ضفرنو ثارتلا نم ذخأن نأ بوجو نم ةلهتكملا ةلاقملا كلت

 نوذخأي ناكمو نامز لك ين سانلا اذكه ةرورض ملع مولعملا نم هنأل ؛هيلإ ةراشإلا

 ركفلا" ودبي اذه نودبو ."”صضفرتو لبقتل الإ ريراقتلاو يشاوحلا نكت لو نوكرتيو

 اًئبنم لوصألا مدعنم هنم ثيدحلا ودبي امك اهنيب طيار ال اًماكحأ ميدقلا "يوحنلا

 ةيرظن" نع ثيدحلا ىمادقلا ىدل "ةيوحنلا ةيرظنلا" بايغ يف نكمي ال لب ءائيجه

 !!اًعم ديدجلاو ميدقلا عيضيف اًلصأ "ةيبرع ةيوحن

 ربدتلا نم ءيشب ةيبرعلا يف ميدقلا "يوحنلا ركفلا" مدقن |نيح اننإ :لوقأ لب

 نييبرغلا نويع دقعنت رئاظنلاو هابشألا عمجو هل ةسسؤملا هئالع صوصن يف لمأتلاو

 لوقي !!ناك دق كلذ نوكي نأ ةشهدلاب ةثيدحلا ةيوغللا تاساردلا باحصأو

 :هباتك يف هيوبيس ثيدح نم ءيش ىلع فقو نأ دعب «رتراك .ج.ليئاخيم قرشتسملا

 نماثلا نرقلا رخآ يف يفوت ) هيوبيس باتك وهو يبرعلا وحنلا يف لماكتم لمع لوأ نإ"

 178-75-ص ءىسوم وبأ دمحم دمحم .د انخيشل ؛بيكارتلا تالالد ( )١
 - هزلرم



 نيرشعلا نرقلا ىتح برغلا هفرعي مل يوينبلا ليلحتلا نم عونب صتخا دق (يرجهلا
 ."”يداليملا

 ليلحت لوصأ" :نع ةعتمملا هتسارد يف - شواشلا دمحم روتكدلا اذه دكؤيو

 ليلحت" ل يرظنلا زاهجلا نيب اهيف نراق يتلا "ةيبرعلا ةيوحنلا ةيرظنلا يف باطخلا

 يع" :”هلوقب -ةرصاعملا ةزهجألا نم هريغو "ميدقلا يوحنلا ركفلا" ف "باطخلا

 ىلع رومألا اندجو اننأ ديدجلاو ميدقلا نم بناوجلا ضعب ىلع عالطالا دعب هب انقض

 اندجو دقف ديدجلاو ميدقلا نع انل روص ام ريغ ىلع لق وأ عقوتنو روصتن انك ام ريغ

 ديدتلا اندجوو .ثيدحلا يف دجوي ال ام ىلع اًيوتحمو لب .ديدحلا ىلع اًيوتحم ميدقلا

 اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلاو لئاسملا ريغ يوتحي ال داكيو لب «ميدقلا ىلع اًيوتحم

 ٠ ."!!ىمادقلا

 راظنأ نع نايبلل" :- ىسوملا داهن روتكدلا لوقي امك -ئيب# ريثك هريغو ءاذه لثمو

 يتباؤذل حبصيو .ملاعلا يف يوغللا ثحبلا قايس يف اًًيعيبط اناكم برعلا نييوحنلا

 ةليلج ةلزنمو ررقم عقوم .مهبارضأو ماشه نباو يرابنألا نبا يتمامعو هيوبيس

 داشر دمحم .د بيرعت ءرتراك -ج .ليئاخيم ملقب «تايناسللا خيرات يف ةمهاسم

 1 .١؟كةدسص(١15)
 5 .اللا



 هجو ىلع وأ ريثأتلاو قبسلاو مدقتلا هجو لع ةيبرغلا تاعبقلا نيب قستم .بيتزتو

 .5"لباقتلاو ةازاوملا

 ا ش

 لبقت ال هل يءارق نأ الو وحنلا يف ءاج ام لكب ماملإلا معزأ ال يننإف دعبو

 ةيادب نوكي نأ ودعي ال هزاجنإ ةساردلا هذه تلواح يذلا لب ءءارثإلا وأ شاقنلا

 انثارت يف نأ عانقإلا يف -لقألا ىلع - ِتقفُو دق نوكأ نأ هوجرأ ام لكو لمع

 رّيغل اهتسرادمو اهليلحتو اهربس عقو اذإ "ىربك لوصأ" هطبضت "اًماظن" يوحنلا

 ةيوغللا تاساردلا ةكرح يف اًيرهوج كلذ رثألو .هنع ةعئاشلا ميهافملا نم اًريثك كلذ .

 .اًنومضمو اًجهنم ةرصاعملا |

 نع هثيدح يف -هللا همحر -ركاش دومحم «ةيبرعلا خيش هلاق ام ددرأ يننإف اًريخأو

 :لوقي ذإ "مظنلا ةيرظن" ءانب يف هتيمهأو وحنلا

 وهو اننامز لهأ يروهتم نم ةفئاط نأ :خيراتلا اذه اهب متخأ رودصم ةثفنو"

 نأش نم نيوهتلا يف ثبعلاب قحلي اًعينش الاغيإ اولغوأ دق ةرثرثلاو روهتلا نمز

 ساسأ عضوف (ةغالبلا) ماهيإ نع فشكلا يف هرظن رهاقلاد بع هيلع ىنب يذلا (وحنلا)

 عبمج يف يناسنإلا (نايبلا) تاجرد نع نييبي اًليلحت (يوغللا بيكرتلا ليلحت ملع)

 اذهل قوذتملا ناسنإلا سفن يف ظافلألا نم بكرملا مالكلا ريثأت رس نعو .رشبلا تاغل

 ىلع هلمي ام ةشاشبلاو ةبوذعلا نم 5 ةيحيرألا زازتها هضعبل زتهيف مالكلا

 )١ ( الص .ثيدحلا يوغللا رظنلا جهانم ءوض يف يبرعلا وحنلا ةيرظن ١-18.
  55هه ها“ و



 نم نينوهملا (وحنلا طيسبت) ىلإ ةاعدلا ةلهجو .هتعورو هلامج لمأتو هديدرتو هظفح

 طبض يف أطخلا نم مصاع درجم نوكي نأ ىلع ديزي ال اًعراف الع هنودري (منإ هنأش

 .”"ريغال اًمزجو ارجو اًبصنو اًمفر تاملكلا رخاوأ

 هلوسر دمحم انديس ىلع هللا لصو «نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 .ثورومو ثراو لك ىلإ ثوعمملا

 )١ ( ء«نآرقلا زاجعإ لخادم صدا١١.
 هل -





 ةينآرقلا تايآلا سرهف ١-

 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف - ١

 لاقمألا نسرهفاد#

 زاجرألاو ةيرعشلا دهاوشلا سرهف 2

 عجارملاو رداصملا تبث -ه

 تاعوضوملا سرهف -5

 م





 "ةينآرقلا تايآلا سرهف-١

 ءزجلامقر ةحفصلا مقرلا ةيآلا

 «ثذدْيحلا) ١ 5-5 ١

 «شديملا) ١ 586 ١

 (ةرقبلا ةروس)

 ءزجلامقر ةحفصلا مقرلا ةيآلا

 8 ها ب ل ام نق را قا قسط ع
 انين 4 (َنورُعْشَيامَو مهَسفنأ الإ َنوُعَدَي اَمَو )

 ْمكَعَم انإ اولاق ْمِهِيِطاَيَش ىلإ اَوَلَخ اَذِإَو) ١ ا١)إل ا١ةه-اإ4 ةكممانأأ لاَق :كئطاتت ًا!األَخ اًذَو
 مهب ئزهتسُي هللا * نوؤ زهتسُم نحن ان 1غ ع ف همووو همت

 ١١0 830000 375 اَماَلَتَمَبِرْطَيَنَأ يِحَتْسَيَآل ُناَّنإ)
 (اهَنْوَف اق ةَضوُعَب

 0 دنلا اَدْهَع اوُدَماَع لك َوَأ)

 ١ كتمت لح (اَذَلَو هللا َذَخا اوُلاَقَو )

 .ثحبلا بلص يف اهب ةدراولا تاءارقلل اًقفو ةيئآرقلا تايآلا تبتك (')

 - لاح



 نيما 2

 مل و َباَمِكْلا أ ُهَمَيْوُي نأ رش َّناَك امو

 ب جاك

 مقرلا ةيآلا

 ل (َباّذَعلا َنْوَرَيدِإ اوُمَلَظ َنيِذَلا ىَريْوَلَو) ٠ نا اك نو اق سرع و ع 5 05

 ١/1 هللاب َنَمآ نم يلا َنِكلو )لا

 - 2: م ل ل وام د هارب
 1١ ا/ا/ َنيِرِباَصْلاَو اوَدَماَع اَذإ ْمِهِدْهَعِب َنوفوملاَو)

 | «سأَبْلا َنِحَو ءاّرَّضلاو ءاَسْأَبْلا يف

 5 م 20 0 :ء
 ١م“ َلإْدَمَرااماَيَسلاَةَلْبت مكن َلِجَأ)

 ل (ىَنّنا نم را َنِكلو )

 0/١ «ٍفْقَمَتلا َنِم ءاَيْغَأ لِجاَلا ُمُهْبسْي)

 ممل؟ ٠  اهاَدخإ دق اَمماَدْخِإ لَِمنَأ)
 و

 «ىّرخألا

 فدي هللا ُمُكُمَلَمُيَو هللا اوُقْناَو)

 (نارمع لآ ةروس)

 مقرلا

,7 

 ءزجلا مقر ةحفصلا

1 

 عال/ا/

١ 

>” 

 عالا/

 5ا/

4 : 

 لي

 2 9 لا

 لنيك



 - 0 2 2-5 ع جوش ل

 ني اًداَبِع اوُنوُك ِساّنلِل َلوُقَي من َةوْلاَو
 8 سا م 5 0 2 ٠#

 متنك اب َنيِيِناَبَر اونوك نِكلَو هللا ٍنوُد
 ود

 (َوُْوت مع بَو تاكا د 4 َّئ

 َمَلعَيَو ْمُكَنِم أوُدَماَج َنيِذَّلا هللا مّلَْي َنَو)

 ب . هر 9 معه مد مم
 دري نَمَو اهني ِهَيْون اًيندلا َباَوَن ْدِرُي نَمَو )

 نيركاشلا يِرْجْنَسَو اَهَنم ِهِتْؤن ٍةَرِخآلا َباَوَن َج , 90 ا نق معو

 (اهنم

 ْدَقةَقِتاطَو كف ٌةفِئاَط ىَتْنَب)
 4« فخر

_ 
 رند يعو

 مهتما .

١: 

١5 

 ةيآلا

 (ماَحْرألاَو بَ وُلءاَسَت ىِذَّلا هللا اوُقَناَو)

 تك ل2 ءكمم 4 0 01 هكمحإ ل 3
 َنوْداَم ٌرِفْغَي دو هب كل مشي نأ ٌرِفْعَي ا هللا َّنإ)

 (ءاَمَي ني َكِلَذ

 1م ْمُهَناَنيُم مهِضَقَن ان

 - مهمل

 مقرلا
 ١

54 

66 

31 1١18 

 ءزجلامقر ةحفصلا

١ 51١١ 

١ 5 

 ةقكنلحل ١

 ل



 : مقرلا ةيآلا

 7 «ْكل اًرْبَخ اوُهَتْنا)

 147 (َلاَسُك اوُماَق ٍةَالَّصلا َلِإاوُماَق اَذِإَو)

 ١ وب نت َنَسْؤيل الإ ِباَتكْلا ٍلهَأ ْنّم نِإَو)

 ل (اًديِهَش هللاب ىَكَو)

 (ةدئاملا ةروس) ظ

 مقرلا ةيآلا

 ' ١ ٍنَمْمُكوُدَصِنإٍمْوَقْوَم مكئَمَِِيَلَو)
 ا َرلا ٍدِجمملا

 544 َنوُئباَّصلاو اوُداَه َنيِذلا اوُسَمآ َنيِذلا َّنإ)

 «ىَراَصَتلاَو

 (ماعنألا ةروس)

 مقرلا ةيآلا

 (َكْنَلِ ٌعِمَتْسي ْنَس مُهْنِمَو)

20000 5 

 - ةهالثلا

 ةحفصلا

1 

0 

 4١

 1ك

 ةحفصلا

518 

>21 

١4 

 ةحفصلا

54١ 

 ءزجللا مقر

 ءزجلا مقر



 نضي "1 ١

١ 5 7 
7 

١ 16 

 ءزجلا مقر ةحفصلا مقرلا ةيآلا

 ها سس (َشِئاَعَم اه ْمُكَل اَنْلَعَجَو

 ١ ممل هسا «ُهليِوأَتالإ َنوٌُرظنَي لَم)

 ١ مومو هه (اوَّقَع ىَنَح هسا َِئْيَّسلا َناَكَم اَنَدَب م

 ١" ١ و“ | ْمُهَي اًناَياَنْشْأَب مه ُهينأَي نأ ىَرْقْلا ٌلهَأ َنِماَنَأ)

 (َنوُمِئََ

 ١ 1 ه8 | ْمُهَوىحُص سب ْمُهَيتأَي نأ ىَرَقْلا ٌلْهَأ َنِمََوَأ)

 ١" ١ 144 «هنلا َرْكَمْأونمَأَنَأ)

 1 4 | (ْمُهْرَذَبَو هل َيِداَهَآلَف هللا لِلْضُي نم

 ١ ملم ١ «ْ:كلاتنَأ اًداَبِع)

 هع م74 -



 (لافنألا ةروس)

 مقرلا ا ةيالا

 ه9 (ٍنوزجْنُيَال)

 (ةبوتلا ةروس)

 مق رلا ةيآلا

 : (ةَراَجتْسا َنِكِر ثلا م ُدَحأ ن١

 5 هللا ُنْبا ُرْيَرُع ُدوُهَبْلا ٍتَلاَك9

 م١ 0 َنْبَِللَو لنوم نمابِرأْمتاهرَوْممَرَْلودَت)

 مير

 (سنوي ةروس)

 مقرلا ةيالا

 7 ( ْمُكُريَسُي يَا َوُم)

 1. (َكْيَلِإ َنوُعِمَتْسي نم مهْنِمَو)

 كل موق

35 0-7-7 

 ءزجلا مقر ةحفصلا

١ 518 

١ "8 

 نما ١

 اما 0

 ءزجلا مقر ةحفصلا

 ا 7 ١

9١ 55 

 ام 1



 (دوه ةروس)

 ءزجلامقر ةحفصلا مقرلا ةيآلا

 1 44 1 (مُهْنَع اًثورَم َسْيَل مهب َمويَلأ)

 ١ 3 ذو (َمِحّر نما للا رفأ ْنِم ميلا َمصاَعال)

 ١ 1 1 ب ولأ مُيق ني نوعا َنِ م َّناَك الَوَلَف)

 0 ْنّن الأ ضْرَألا نواَسَملا ع َنْوَهَْي
 (اَنيَجِنَأ

 (فسوي ةروس)

 ءرجلا مقر ةحفصلا مقرلا ش ةيآلا

 ١ ل 7 (َنيِدِجاَرلا َنم هيف ًاوُناَكَو)

 ١ 614 ١ «خرخا ٍتَلاََو

 1 44 87 2 اَنلَبْقأ يِبَّلاَرْيِعْلاَو اً َنُك يلا َيْرَلا ٍلَأْس وو

 ١ 4. (اَهيِف

 0 ما 41 كنب َنإاَناَبأ ابوُلوُفَف ْمُكِِبَأ لإ اوُعِجْرا)

 © قرَس

 - ه5؟ء؟ 5-7



 ١4 ١ (ِِْوَق ٍناَسِلب الإ ٍلوُسََر نِم اَنْلَسْرَأ اَمَو

 ١ 8 ف «(ّيخرضُمب متنأ امو ع 2 2 0

 ١ 3 3 (ِهِدْعَو َفِل)

 (لحنلا ةروس)

 ءزجلامقر ةحفصلا 2 مقرلا ةيآلا

 ١ 6 "4 2 ُةيِطاَسَأ اوُناَق ْمُكُبَو َلَرنَأ اًذام مح َلِبق اذِإَو)

 «َنِلّرَألا

 ١ 1 2 (ريَخ اوُناَ ْمُكُبَر لَرنَأ ادام اونا َنْيِذِ َلِقَو)

 ١ له هال َنوُهَمْشَ ام مُهَر َُناَحْبُس ِتاَنَبْلا ل َنوُلَمِجَو

 (ءارسإلا ةروس)

 7 مقر  ةحفصلا مقرلا ش ةيآلا

 5 هاب نصي يدخل تح ار 0 ّك .ء ُ

 0 فرخ 0 اذإ بر ةَمْحَر َنْئاَرَخ َنوُكلَم مثنأ رللق)

 ظ «اًروتق ٌناسنإلا َناَكَو ٍقاَنإلا ةْبْشَح ْمُتْكَنأل

 - جو95



 0 1 4 «ىتشحلا ءاّسألا ُهَلَقوُهْدَن اما

 (فهكلا ةروس)

 ءزجلا مقر ةحفصلا مقرلا ةيآلا

 ١ لفي ل (اًدِعْوَم ْمِهِكِلمَب اَنْلَعَجَو)

 (هط ةروس)

 ءزجلامقر ةحفصلا 2 مقرلا ةيآلا

 ١ ففي و (ِناَرِحاَسَل ِناّذَه َّنِإ)

 ١ 10 7” . ًحِيْخَللا عوُدُج يمُكَتْلَصْأَلَو)

 (ءايبنألا ةروس)

 ءزجلا مقر ةحفصلا مقرلا ةيآلا

 4.١ ١ 1 نَدَسَقَل فال دَمآ هيف ناك ْرَل)

 ) جحلا ةروس)

 ءزجلا مقر ةحفصلا مقرلا ةيآلا

 ١ ليان 0

 (ماَحرَألا يف رِقَو ْمُكَل َنْيمل)
4 1 

 ١ <2 ١ (ْتَمَضْرَأ نع ٍةَعِضْر لك َْمْذَت اَْوَرَتمْوَي)

 هس و خ



 هم
 ايد نم اوججرخأ َنيِذْلا)

 لل اَنْ اوُلوُقَي

 (َنيِراَبَج ْمثْشَطَي مُتْشَطَباذِإَو)

 «َنِلَسْإْلا ِةكْيَأْلا ثاحشأ َتْذَك)

 (َتياَعْلا ٌبَر ُليِزَتَ ُهنِإَو)

 (ُنيمَأْلا ُحورلا هب َلَرَ)

 - 40 م. خ -  ةكو

 (َنيِرِذنملا َنِم َنوكتِل َكِبْلَق َلَع

 ْمُهُروُدَص ٌنِكْئاَم ُملْعَيل َكّبَر َنِإَو)

 (َنوُِلْعُي

1١ 

14 

1 

845 

 الحان

 <” اَمَوْمُهَر

 كتةع4 2

 "ا ١

 ءزجلا مقر ةحفصلا

١ ١4 

١ 18 

١ ١4 

١ ١ 

١ ١8 

١ 184 

 مى ١

31 31 

 ءزجلا مقر ةحفصلا

١ 8 



 (صصقلا ةروس)

 ةيآلا ءزجلا مقر ةحفصلا مقرلا

 ١ 4 "4 (َع َناَوْذُعالَف ُتْيَضَق ِنَلَجألا (ّيأ)

 ١ 184 7 1 ش
 (ِةّوقلا يلوأ ٍةَبضُعلاِ ونت ُهَحتاَفَم َّنِإ امو

4 0 

 ايار

 ءزجلا مقر ةحفصلا مقرلا ةيآلا

 ١ 3 5 ش «َنيِمْؤُم اَنُكَل تأ تأ اَلْوَل)

 ١ 4 0 (ِاَّتلاو ٍلَْلا ٌركَم ْلَب)

 (رطاف ةروس)

 ءزجلامقر ةحفصلا ١ مقرلا ةيآلا

 0 0 0 ُءاََلُعلا ِهِداَّبِع ْنِم هللا ىَتْحي َنِإ)

 (تافاصلا ةروس)

 ءزجلا مقر ةحفصلا مقرلا ةيآلا

 اًظْفِحَو# بكا َوَكْلا هني دزب اي اينَّدلا ءاّسلا اَنيَ نإ

 الملا ىلإ َنوُعَمَسَي 1 َءاَل هِِراَم ٍناَّطْيَش َّلُك نّم

 - تؤ



 «ِبناَج ّلُك نم َنوُفَدقُبَ َلغألا

 1-0107 َنوُلوألا انْواَآَوَأ َنوُنوُحْبَل اَنبَأ)

 (رمزلا ةروس)
 مقرلا ةيآلا

 0 (يئاَوبأ ْتَحِيفَو اَهوُواَج اَذِإ ىَنَح)

 (ىروشلا ةروس)

 مقرلا ةيآلا

 #” ١ هللا كلبق نم نيذلا ىلإو كيلإ ىَحوُي كلذك)
 (ميكحلا زيزعلا

 ه١ 2 اَرَوْنِمْوَايْحَواَلإههل ملكي رشي ناك اَمَو)

 ُهَنِإ ءاَمَياَم هذ يوب الوُسَر َلِْريْوَأ باَجِح

 (فرخزؤلا ةروس)

 مقرلا 0 ةيآلا

 3 ٠ برع انك هَْلَعَجاَنِإ)

 (ةيثاحلا ةروس)

 - مهغ50-

 فرغ ١

١ 51 

 ءزجلا مقر ةحفصلا

١ 0 



 ةيآلا مقرلا ءزجلا مقر ةحفصلا

١ ١ ١ 1 

  5 0(فاقحألا ة ْ

 وك
 الا ةروس)

  2عَن ْ . ش 1 ١ ا ؟

000 

 ٌرِطُم ضِراَع اَذَه)
 (حتفلا ةروس)

 مقرلا ِ

 .  11ش ظ ١4 7
 ساو 11

 .  7(ديدحلاَة 00
5 

0 
7 0 

 7 ب ىَفَكَو)

 اةروس)

 تاتكلا ُلْمَأ « 5 7 7 3 ١5١ 1

39 2. 

 (ةلداحمل
ٌُ 

0 5 

 رجلا مقر ةحفصلا مقرلا 0 ظ

 نابل معو ] ِ 1 1 ١

 ةيآلا ٠ مقرلا  0ءزجلا مقر ةحفصلا ل

 هل مغ 0



 ١ ا 4 ّْ (َناَيلاَو َراَّذلا اوُوّوَبتَّنب هدَلاَو)

 (ننملا روبن

 ءزجلامقر ةحفصلا مقرلا 030 ةيآلا

 ١ 0 1 .(هللا لِ يِراَصنَأ ْنَم١)

 (نوقفانملا ةروس)

 ءزجلامقر 22 ةحفصلا مقرلا ةيآلا

 ١ 4م ٠١ 2020 َنيِجاَّصلا َنُمَنْكأَو َنَدَصََت)

 (ةقاحلا ةروس)

 ءزجلامقر ةحفصلا مقرلا ةيآلا

 ١ عغ.١  -4ه- ا: ُهْنِم اْذَتَأَل «ٍليِواَكَأْلا َضَْباَيََع لوقت ْولَو)

 45 (َنَِوْلا ُهِْم انْمَطَمَل َمُث *ِنيِميْلاِب

 1١ ١ 5 (َنيِزِجاَح ُهْنَع ِدَحَأ ْنّم مُكنم َن)

 (لمزملا ةروس)

 ءزجلامقر ةحفصلا 2 مقرلا ٠ ةبآلا

 1 40 ١ (اللَت عُملَهمَوِةَمْلا يلوأ َنينَكْاَو ينَْد)

 (رثدملا ةروس)

 هزبلا وقر ةحفصلا وقرلا ااا
 هس تور



 (ةمايقلاةروس)

 ءزجلامقر ةحفصلا 2 مقرلا 00 ظ ةيآلا

 14١ ١ 4- لبي #ةفاطو عمجت ىلا ناشسإلا ثبعا)

 1 ٠ هنا َيَوَسْن نأ لع َنيِرِواَ

 (ناسنإلا ةروس)

 ءزجلا مقر ملا مقرلا ةيآلا

 ١ 21 سلا (ْنِأ ابدع مدع َنِلَظاَر)

 امو اهل 4" - (روُثك وأ اه ْمُهْنِب مالو َكْبَر مك 'رضاَنإ)

 (نيففطملا ةروس)

 ءزجلا مقر ةحفصلا مترلا . 2 ةيآلا

 ١ هدم 15 (َنوُبيْكَي اوُناَك ام موُلُك لع َناَر ْلَباَلك)

 (قاقشنالا ةروس)

 ءزجلامقر ةحفصلا مقرلا ةبآلا

 ١ 27 ١ (ْثّقَشنا ءاّتلااَذِإ)

 هس جث5484



 (قراطلا ةروس)

 ءزجلامقر ةحفصلا 2 مقرلا ' ةيآلا

 1 4. 4-4 (ُرْئاَرَسلا لت موي * ٌرِواَقل هِعْجَر َلَع هَنِإ)

 (ىحضلا ةروس)

 ءزجلا مقر ةحفصلا مقرلا ةيآلا

 1 م4 84-٠١ (ُرَهَتآلَف لئاَسلا امو :ءْرَهفَالَف ميلا اَمَآَت)

 (دسملا ةروس)

 ” 0000144 4 َ بطلا 0ع هلأ َرْماَو)

 (صالاخإلا ةروس)

 ءزجلا مقر ةحفصلا مقرلا ةيآلا

 ١ هع آ (ُدَّمَّصلا هللا *ُدَحَأ هئاَوُه ْلُك)

 تب

- 68. 



 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف - 7

 ثيدحلا

 قر ةقلناقج قي يلب نينا لجو فانا 3١

 .ةلاع مهكرتت نأ نم ريخ ءاينغأ كدلو تكرت نإ كنإ

 .هنم رسيت ام اوءرقاف فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا اذه نإ

 : . .تاروجأم ريغ تاروزأم نعجرا

 تعب ينإ :لاقف ءارملا راجحأ دنع ليربج و هللا لوسر يقل

 زوجعلاو يساعلا خيشلاو مداخلاو مالغلا مهنم نييمأ ةمأ ىلإ

 .فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا اوءرقيلف :ليربج لاقف

 .برغت سمشلا تداك ىتح .رصعلا يلصأ نأ ثدك ام

 .رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم لع بذك نم

 .هل رفغ ردقلا ةليل مقي نم

 .رفاك بوتكم هينيع نيب نإو

 :اًميرخت نيعبسأ هج نمق نإ ةديب ةريرغ ىبأ سفن يذلاو

 .هللا ليبس يف لتاقأ نأ :تددو هديب يسفن يذلاو

 ان

5 

 ةحفصلا

 نضل

 علا

18 

 ماك

73485 

 اا

 نوفر

 ندا

 املا

3 

718 

 دلجملا



 .اصعلا قير افت نم ىدجأ -

 د دع د

 228617 ل



 ”:اجرألاو ةيرعشلا دهاوشلا سرهف -

 ةزمهلا باب

 دلحملا /ةحفصلا رعاشلا 2” رحبلا 20هرخآ تيبلاردص

 ” 78: 3 رفاولا © ةاكبلا نإ كتيرأ

 1 - "  ةادألا قرت مأ

 ١/1 يبلاولا مليم 5 ُءاوُح هللاو الق

 2 تمف - 2 | "  ةالبلا يفرط يفف

 1 ألا د 8 ءانب هتاشل تلقو

 ءابلا باب

 دلحملا /ةحفصلا رعاشلا رحبلا هرخآ تيبلا ردص

 اناذقفت نشعألا ليوطلا ابحصأف اهنأ ىلع

 ١/48 ريرج رفاولا 2"اباصأ موللا يلقأ

 .هتبسن يف فلتخم :يأ (م)زمر )١(

 .نباصأ دقل . ُباصأ دقل .ًاباصأ دقل : ررص ثالث يلع يتأت تيبلا اذه ةيفاق (؟)



 رعاشلا رحبلا هرخآ تيبلا ردص

 سيق نب هللا دبع فيفقخا ابيط أهارت نل

 م يلولسلا ريجعلل ليوؤطلا ٌبيجن يرشي هانيبف

 م يدعسلا لبخملا " ٌبيطت 2 ليل رجبتأ

 قركشيلا ىنعألا " ُبراضتف ترّصق اذإ

 يمجَرُبلا ئباض " ٌبيرغل ىسمأ كي نمو

 قدزرفلا 2 ليوطلا  هّيراقي سانلا يف هلثمامو

 مراشب 20 ليوطلا بيبلب 2يذلكاهف

 ةغباتلا 2 ليوطلا بكاوكلا مل ينيلك

 ءاتلا باب

 رعاشلا رحبلا -هرخآ تيبلا ردص

 قدزرفلا 2ليوطلا ِتَّلس لاجر يديأب

 دلجملا /ةحفصلا

 م

 ١8

110 

 1/١

130 

 ؟١/عم١

 751/١

 نوضح

 نبا يلامأ شماهو 87 : شفخألل يناوقلا : عجاريو « يناوقلا بتك يف فورعم وه ام ىلع
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 ميجلا باب

 دلجملا /ةحفصلا رعاشلا رحبلا هرخآ تيبلا ردص

 ١/١ خامشلا 2” ليوطلا جدنرألا رفق ةيودو

 ءاحلا باب

 ددسلا عقلا ضاعلع .زعلا ذرخآ :تيناوقف

 ١/4١6 م ةيرثطلا نب ديزي رفاولا احيرسلا ليّصْنُمب ترطف
1 

 ١ 48 قى ني لشم ليوطلا حئاوطلا 2ديزي كيبيل

 ١ ١/1١١ ىرعبزلا نب للادبع لماكلا ءوزجم اممرو تيل اي

 لادلا باب

 دلحملا /ةحفصلا رعاشلا رحبلا هرخآ تيبلا ردص

 ١ /غا/ا/ ٠ 5 ليوطلا دعبل 2 تدعب دقو

 ١ 58. يدسألا ةبيقع رفا ولا  اديدحلا  اننإ ّىواعم

 ١/1 - رفاولا ٌديِمَعَل 2 «ينوُمْولَي

 ١4 - رقاولا دكيرثلا ربخلا اماذإ

 ١/41 ليخلا ديز رفاولا ٌديدف مهنأ يناتأ

 5-20 م يبلغتلا ماحلتلا ليوطلا دصقيو مكحلا ىلع



 نيلزانلا

 يفو ٍتحر

 دمثإلا

 ديزي

 دورم

 دوسألا

 رزتلا

 رعاشلا رحببلا

 م ةبدن نب فافخ لماكلا

 - رفاولا

 ةغبانلا لماكلا

1 " 

 ءارلا باب

 رعاشلا رحبلا

 م يئاطلا هللاديبع زجرلا

 قدزرفلا طيسبلا

 لطعألا 5

 ارش طبأت 2 ليوطلا

 ديبل ١ طيسبلا
 ءاسنخلا 0

 - 0 ليوطلا
 - لماكلا

 ردب تنب قنرخلا ا

 يدسألا رشيقألل عيرسلا

6865 

 دلجملا /ةحفصلا

١/21 

١/2 

 /عمع ١

 ؟ /ع"+

 دلحملا /ةحفصلا

7 

١/6 

7” 

 ا

>17 

7/7 

١/1 

١/14 

7/1١5 

7/١ 

١/24 



 تيبلا ردص

 سعاقت

 تيبلا ردص

 قح نأ ولف

 عنمت ملف ٌترجأ

 تيبلا ردص

 تامز ضعو

 تيبلا ردص

 َعِبَرلا لأست ملأ

 قفتري ملو

 لهنمو

 تنأ له

 اعرستف

 عباصألا

 هرخآ

 رعاشلا رحبلا

 جاجعلا رج رلا

 نيعلا باب

 رعاشلا رحبلا

 يريمتلا يعارلا 2 ليوطلا
 ٍليقعلاذاعم 22 ليوطلا

 ءافلا باب

 رعاشلا رحبلا

 قدزرفلا 2ليوطلا

 فاقلا باب

 رعاشلا رحبلا

 ةنيثب ليج ليوطلا

 - ليوطلا

 2 زجرلا

 مةفرط ١ براقتملا

 منالأر نب رباج ١ طيسبلا

 دلجملا /ةحفصلا

١/5 

 دلحملا /ةحفصلا

7/3 

 م50 ١

 دلحملا /ةحفصلا

 نة رش



 هرخآ ْ تيبلا ردص

 اكاوه قدعتل ل

 ها عيلان دف

 لص يحلو
 دلشم انبلط دق

 ليواقألا يذخأتال

 ٍلاملا ىعَشْأآَم َّنأ ولف

 ٍلدجلاو مكحلاب تنأام

 ٍلغاو ٌبرشأ مويلاف

 لضفاذ هيتآب ٌتسلف

 يلاعسلا ةوسن ىلإ يوأيو

 8 2 ٠ ى.

 لبق ىئح ل وسعي

 فاكلا باب

 5 ت1

 سيقلا ؤرما

 دلجملا /ةحفصلا ٠ رعانشلا رحبلا

 لادا د زجرلا

 ماللا باب

 دلجملا /ةحفصلا رعاشلا 2 رحبلا

 ١/44 لطخألا طيسلا

 771 يرئحبلا فيفخلا

 "4 ريهز نب بعك طيسبلا

 :١/1 نقلا ةرفا ليوطلا

 1000 ا

 ١ قدزرفلا طيسبلا

 دشن سيقلا ؤرما عيرسلا

 اخ

 ١6 ورمع نب سيق 2 ليوطلا .

 اترللا يلذملاةيمأ 2براقتملا

 ١/40١4 تباث نب ناسح لماكلا

 510 ليؤطلا



 ميملا باب

 دلجملا /ةحفصلا رعاشلا زخبلا 2هرخآ " تيبلا ردص

 ١ /عوو 5 دفازلا“ >ةتانأ  .ةسفأالا

 ١/2 ا/ - 7 ليوطلا امظعم نولئاقلا مه

 74 هبؤر زجرلا اًئاص لذعلا يف ٌترثكأ

 ١/1١78 م يلؤدلا دوسألا وبأ لماكلا ميظع نع دهنتال

 ١/4 لطحألا زجرلا ٌميمص اتللا امه

 ل يدسألا 2 ليوطلا هلاظ لعُت ينب

 ١/1 ميرماغلاد]" ليال .ةرلم ١ لهتموأ

 3010 - ليوطلا ُمأشأ يقفرت نإ

 نيم : "  علظأو 2قالط تنأف

 061 - " | ٌمدقم اهب ينيبف

 ١/404  لثطا شارخ ربأ ل مُكبلا نم ئرما محلو

 ١68 ّ رفاولا مزرراوخلا ٌتَشاَجَو

 ١ جاجعلا زجرلا 2 يمحلا اًنطاوق

 الا ليغ وب " ١ مّرعلا نججرعاااذإ

 17 سيقلا قرما لماكلا 2 مارح ينعرصتل تءاج
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 هرخآ .تيبلاردص

 ٍناقرأ تيبلا ىذل تف

 ٍنالثم تانسحلا لعفي نم

 نايحألا لاهنملا وبأ انأ

 انويعلا تايناغلا ام اذإ

 هرخآ تيبلا ردص

 اهانيع ئيتاهتفلع
 اهاضر 2>تيضر ااذإ

 اهبارغ ميئاشم

 هرخآ تيبلا ردص

 نونلا باب

 دلجملا /ةحفصلا ..  رعاشلا رحبلا

 .١ ١/5١07 يدزألاىلعي ليوطلا

 ١/599  ناح نب نمحرلادبع طيبسبلا

 ا / 1 زجرلا

 ”؟ 11+ يريمنلا يعارلا رفاولا

 ءاطا باب

 دلحملا /ةحفصلا . رعاشلا ' رحبلا

 رأت ' مةمرلاوذ' لماكلا

 "1 يليقعلا فيحف >0 رفاولا

 000 مقدزرفلا 2 ليوطلا

 واولا باب

 دلجملا /ةحفصلا رعاشلا رحبلا

 ١/1 قدزرفلا ليوطلا .

 ءايلا باب

 دلجملا/ةحفصلا 2  رعاشلا رحبلا

 ؟ 7885/4 م ريهز ليوطلا

 د81



 عجارملاو رداصملا ثبث -ه ش

 بتكلا :الوأ

)0 

 قيقحت * -يديزلا يجرشلل -ةرصبلاو ةفوكلا ةاحن فالتخا يف ةرصنلا فالثتا «

 ةم نس ٠7 توري - .ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم - -بتكلا ملاع -يبانجلا قراط .

 ' قلع و هققح و هل مدق يسيقلا بلاط يأ نب يكل ٠ تادارقلا قاعي نع ةنابالا 8

 1 -رضم ةضبن راد 55 ليعامسإ حاتفلادبع 2 -هتاءارق ج رخو هحرشو هيلع

 ' ل اا ا ما

 م1997 -نانبل ةبتكم -تورهب -هدبع دوأد .د وحنلاو ةغللا يف ثاحبأ ه

 0 ةماش ذ يل ”عيبلا تاءارقلا يف يف قامألا ررح نم يناعملا زاربإ »

 0 -رضمب -+يباحلا نابلا يفطصم ةعبطم - ىقشمدلا

 بأ راد سنوت ابا يهارإ دمع د وحلا يف هرثأو وارطلا نب نيسحلا وبأ .٠

 ش .ها٠٠1١ -١ط ةمالس

 2 ب هلق يخل كيرملا يلع و تاوارلا يملا اي

 بها« ةدسنمايزلا بدق رلا

 -ا١طا تةقيتلا ةبتكم' هاد -يثيدحلا ةجيدخ .د -يوحنلا نايح وبأ ©

 .ه8م

 دمه



 - يراصنألا يكم دمحأ .د -ةغللاو وحنلا يف هبهذمو ءارفلا ايركز وبأ ©

 .م1977 -بادآلاو نونفلا ةياعرل ىلعألا سلجملا -ةرهاقلا

 تاءارقلا يف هراثآ و ةيبرعلا ريسفتلا ةمئأ نيب هتناكم و هتايح :يسرافلا يلعوبأ ٠

 .ه ١404 -ةثيدحلا تاعوبطملا راد ةدج يبلش حاتفلادبع فيلأت . وحنلاو

 يف تارسملا و ينامألا ىهتنم -رشع ةعبرألا تاءارقلاب رشبلا ءالضف فاحتإ ©

 دمحم نابعش .د -هل مدق و هققح -يطايمدلا انبلا دمحم نب دمحأ -تاءارقلا مولع

 .م1941 -بتكلا ملاع -توريب .ليعاسإ

 .م 1911 -توريب -ةيفاقثلا ةبتكملا - يطويسلل -نآرقلا مولع يف ناقتإلا ©

 -يرجه لا نماثلا نرقلا دودح ىلإ نييبرعلا ةغالبلاو دقنلا يف يطسرألا رثألا »

 ةلسلس -طابرلاب - ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك تاروشنم -ةليحرأ سابع .د

 .م4١-١٠1944 مقر -تاحورطأو لئاسر

 -ةيعيرشتلا نآرقلا تايآ نم ماكحألا طابتنسا يف ةيوغللاو ةيوحنلا ةلالدلا رثأ ©

 -قارعلاب ةينيدلا نوئشلاو فاقوألا هرازو -يدعسلا نمحرلادبع رداقلادبع .د.

 ه5

 .ءاجيهلا وبأ نيساي . اًجذومن دربملا : دهاشلا عيوطت يف ةيوحنلا ةدعاقلا رثأ »

 م4١٠1 -ثيدحلا بتكلا ملاع :ندرألا -دبرإ

 ةبتكم -نيهاش روبصلا دبع .د -يبرعلا وحنلاو تاوصألا يف تاءارقلا رثأ ©

 .ه١ 5٠8 -ةرهاقلاب ىجئناخلا

 هم ج19 -



 راد :تيوكلا -يدبللا ريمس دمحم .د -يبرعلا وحنلا يف تاءارقلاو نآرقلا رثأ ©

 .م ١91/8 -ةيفاقثلا بتكلا

 دير[ ياش يروق رد تةييرتلا تالا ءاعب يف ةقوسملا نيناوقلا:رثآ“
 . .م7 ٠٠ 5 -ثيدحلا بتكلا ملاع -ندرألا

 نب يرطق راد :ةحودلا -نيسح رداقلا .د -يغالبلا ثحبلا يف ةاحنلا رثأ »

 39485 -ةءاجفلا

 ملاع :ةرهاقلا .-نيسح .تعفر نيسح .د -ةيوحنلا تاساردلا يف عامجإلا ٠

 5٠١. 85 -بتكلا

 ركفلا راد -لبج نبسح دمحم -هتلالدو عقاولا :ةغللا يف رعشلاب جاجتحالا

 .م19487 -ةرهاقلا -يبرعلا

 ميهاربإ دمحم .د قيقحت -يناريسلا ديعس يبأل -نييرصبلا نييوحنلا رابخأ »

 .ه0٠1١ -ةرهاقلاب ماصتعالا راد -انبلا

 وبأ .د .-ةيقيبطت ةيليلحت ةسارد :ةيفيظولا اهيناعم ددعتو ةيوحنلا تاودألا »

 .م 1984 -ةيعماجلا ةفرعملا راد -ةيردنكسإلا -يلذاشلا نينسح دوعسلا

 .د :قيقحت -يسلدنألا نايح يبأل -برعلا .ناسل نم برضلا فاشترا »

 .م1985 -١ط -يجناخلا ةبتكم - ساينلا ىفطصم

 يملع يف يناكلا نتم ىلع يروهنمدلا ةمالعلا ةيشاح- يفاشلا داشرإلا »

 .ه117// -ةرهاقلا -يبلحلا يفطصم ةعبطم -يناوقلاو ضورعلا

 -امهذ ا



 تاعوبطم -يحولملا نيعملا دبع :قيقحت -يورهلل -فورحلا ملع يف ةيهزألا ©

 ه0 -قشمدب -ةيبرعلا ةغللا عمجم

 .ه5١"١1 -ةيرصملا بتكلا راد -يرشغزلل -ةغالبلا ساسأ ©

 -ةرهاقلا - بتكلا ملاع -ديع دمحم .د -ةغللاب جاجتحالاو داهشتسالا ©

 م1

 -نسحم هط .د قيقحت -ينارقلا نيدلا باهشل -ءانثتسالا ماكحأ يف ءانغتسالا

 .ه807١ -دادغب -ةيقارعلا فاقوألا ةرازو

 دومحتم رهف وبأ هيلع قلعو هارق -يناجرجلا رهاقلا دبع مامإلل -ةغالبلا رارسأ ©

 .ها١١51١ -١ط -ةدجب يندملا راد -ركاش دمحم

 تاعوبطم - راطيبلا ةجهب دمحم قيقحت -يرابنألا تاكربلا يبأل .ةيبرعلا رارسأ ©

 .ه117١/ا/ -قشمدب ةيبرغلا ةغللا عمجم

 مالسلا دبع .د -بدألا دقن يف ينسلأ ليدب وحن -بولسألاو ةيبولسألا ©

 .م1917// -باتكلل ةيبرعلا رادلا : سنوت -يدسملا

 -مركم ملاس لاعلادبع .د قيقحت -يطويسلل -ةيوحنلا رئاظنلاو هابشألا »

 ١٠ ٠آم. ٠ -بتكلا ملاع : ةرهاقلا

 -تاديوع -توريب -ابحرم نمحرلادبع دمحم .د -يبرعلا ركفلا ةلاصأ *

 .مما1
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 مامت .د (يبرعلا يروغللا ركفلا لوصأل ةيجولومتسيبإ ةسارد) لوصألا ©

 | .ها١٠14 -برغملا -ةفاقثلا راد -ناسح

 هيلك -ةيبيللا ةعماجلا تاروشنم -مراكملا وبأ ىلع .د -يوحنلا ريكفتلا لوصأ »

 .ه 1747 ةيبرتلا

 ءوضو ءاضم نبا يأر و ةاحنلا رظن يف . ةاحنلا رظن يف يبرعلا وحنلا لوصأ »

 .م9894١ -بتكلا ملاع :ةرهاقلا ديع دمحم . ثيدحلا ةغللا ملع

 .د صنلا وحن سيسأت -ةيبرعلا ةيوحنلا ةيرظنلا يف باطخلا ليلحت لوصأ »

 -عيزوتلل ةيبرعلا ةسسؤملاو -سنوت -بادآلا ةيلك -ةبونم ةعماج - شواشلا دمحم

 .ما *؟1 -سنوت

 ةسسؤم -ىلتفلا نيسحلا دبع.د :قيقحت -جارسلا يبأل -وحنلا يف لوصألا

 .ها65٠1١ توربيب -ةلاسرلا

 ينطولا سلجملا -امرخ فيان .د -ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا ىلع ءاوضأ *

 .م9178١ -تيوكلا -بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل

 ةسسؤملا -يرايبألا ميهاربإ :قيقحت -جاجزلا يلإ أطخ بوسنملا نآرقلا بارعإ ©

 .م19717 -ةرهاقلا -رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا

 فاقوألا هرازو -دهاز يزاغ ريهز .د -قيقحت -ساحنلل نآرقلا بارعإ ©
 .ه791١/ دادغب -ةيقارعلا

 هب ث53-



 ديسلا دمحم -قيقحتو ةسارد -يربكعلا ءاقبلا يبأل -ذاوشلا تاءارقلا بارعإ ©

 .ها1517 -١ط -توريب -بتكلا ملاع -زوزع دمحأ

 -توريب -شولع ليمج .د -يرعلا وحنلا ةيرظن يف ةسارد -ءانبلاو بارعإلا

 .م14917 -عيزوتلا و رشنلا و تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا -نانبل

 نييزعتسملاو ٍبرعلا نم. ءاسنلاز لاجرلا رهشأل مجارت' سوماق -مالعألا

 '.م19/85 -نييالملل ملعلا راد -نانبل -توريب -يلكرزلا نيدلا ريخ -نيقرشتسملاو

 بونجلا راد -سنوت -يريهملا رداقلا دبع .د -يوغللا ثارتلا نم راثآو مالعأ ©

 .م14517 -رشنلل

 تاكربلا يبأل -وحنلا لوصأ يف ةلدألا عمل هعمو -بارعإلا لد يف بارغإلا »

 .ه1117 -ةيروسلا ةعماجلا ةعبطم -يناغفألا ديعس ذاتسألا قيقحت -يزابنألا

 قاحسإ يبأل هبارعإو نآرقلا يناعم باتك نم ةحلصملا لئاسملا وهو -لافغإلا »٠

 -يبظ وبأ -مهاربإ جاحلا رمع نب هللا دبع .قيقحت -يسرافلا يلع يبأل -جاجزلا

 ش .م١٠7 -يناقثلا عمجملا

 دسأ نب نسحلا رصن يبأل -بارعإلا ةلكشم تايبأ حرش يف حاصفإلا *

 ١ .م١٠19/8 -ةلاسرلا ةسسؤم -يناغفألا ديعس هل مدقو هققح -يقرافلا

 -لاجف دومحم.د قيقحتو ةسارد -يطؤيسلل هلدجو وحنلا لوصأ يف حارتقالا

 ش .ها9٠85١ -ةيدوعسلاب رغثلا ةعبطم

 - ج54



 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا -يِيْوَيَْطَبلا ديسلا نبال باتكلا بدأ حرش يف باضتقالا »

 .ما19441* -باتكلل

 -توريب -ليجلا راد -ةرادق نب ناميلس رخف.د قيقحت -بجاحلا نبا يلامأ »

 ه4

 ةرهأقلا - يجناخلا ةبتكم يحانطلا دمحم دومحم .د قيقحت -يرجشلا نبا يلامأ ©

 ده

 .ه1145 -ةيرصملا بتكلا راد -يلاقلا يلامأ »

 -يرجه ١١ -هتافو ىلع اًنرق رشع دحأ رورم ىركذ يف يربطلا مامإلا

 ةيمالسإلا ةمظنملا -برغملا -طابرلا . -نيثحابلا نم ةعومجم -يرجه

 .م19917١ -ةفاقثلاو مولعلا و ةيبرتلل

 راد -روصنملا ليلخ هطبضو هححص -يديحوتلا نايح يبأل ةسناؤملاو عاتمإلا .

 .ها 14١1٠ -توريب -ةيملعلا بتكلا

 لضفلا وبأ دمحم قيقحت -يطفقلا نيدلا لامج -ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ »

 .م117/17-٠190١ -ةيرصملا بتكلا راد -ةرهاقلا - ميهارنإ

 - ناطلس ريهز روتكدلا قيقحت -دالو نبال دربملا ىلع هيوبيسل راصتنالا »

 .ها15١5١ توريبب -ةلاسرلا

 دمحم .خيشلا قيقحت يرابنألا تاكربلا يبأل -فالخلا لئاسم يف فاصنإلا »

 .ه141١ -توريب -ةيرصعلا ةبتكملا ديمحلادبع نيدلا ىيحم

 - هلال



 كلاسلا ةدع باتك هعمو -ماشه نبال -كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا خحضوأ *

 يبحم دمحم :فيلأت -حورش ةثالث نم ريبكلا حرشلا وهو -كلاسملا حضوأ قيقحت ىلإ

 ..م 191/4 -ركفلا راد -توريب -ديمحلادبع نيدلا

 نيدلا يبحم قيقحت قيقحت -يرابنألا نب ركب يبأل -ءادتبالاو فقولا حاضيإ ©

 .ه0٠14١ -قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم -ناضمر نمحرلادبع

 -يليلعلا ىسوم ميدقتو قيقحت -بجاحلا نبال -لصفملا حرش ين حاضيإلا »

 .م1987 -ةينيدلا نوئشلا و فاقوألا ةرازو -ةيقارعلا ةيروهمجلا

 كرابمللا نزام قيقحت -يجاجزلا مساقلا يبأل . وحنلا للع يف حاضيإلا »٠

 .م19ا/4 -سئافنلا راد-توريب

 تل

 داحتا -قشمد -ناهبن هلإلادبع .ةسارد (ه 547” -051) يوحنلا شيعي نبا ©

 .م14917 -برعلا باتكلا

 مولعلا و بادآلا ةيلك -نيثحابلا نم ةعومجم -يئايميسلاو يناسللا ثحبلا *

 .م1985١ -سماخلا دمحم ةعماج -ةيبرغملا ةكلمملا ةيناسنإلا

 ٠ راتخم دمحأ .د -رثأتلاو ريثأتلا ةيضقل ةسارد عم برعلا دنع يوغللا ثحبلا ©

 .م 1918 -بتكلا ملاع ةرهاقلا -رمع

 -نورخآو يناعلا رداقلادبع قيقحت -يشكرزلل.-هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا ©

 .م198/ -ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو

 تهكم -



 هاا توريب -ركفلا راد تاروشنم .يسلدنألا نايح يبأل طيحملا رحبلا ©

 -يجناخلا ةبتكم -باوتلادبع ناضمر .د -ةغللا يف تالاقمو ثوحب .»

 .م198/ -ةرهاقلا

 -ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ هحيحصتب ينتعا ؛ةيزوجلا ميقلا نبال .دئاوفلا عئادب ©

 .م 191/7 -يبرعلا باتكلا راد -توريب

 ةضبن - فرش يفنح روتكدلا قيقحت . يرصملا عبصألا يبأ نبال نآرقلا عيدب ©
 .م15947 -رصم

 دمحأ يحتف .د ةساردو قيقحت -ريثألا نب نيدلا دجمل -ةيبرعلا ملع يف عيدبلا ©

 .ه 9١4١ةنس لوألا ةعبطلا -ىرقلا مأ ةعماج تاعوبطم - نيدلا يلع

 ةعبطم -ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت -يشكرزلل -نآرقلا مولع يف ناهربلا ©
 .ه5/"11 -ةرهاقلا -- يبلحلا يبابلا يسيع

 ديبع نب دايع .د قيقحت -عيبرلا بأ نبال يجاجزلا لمج حرش يف طيسبلا »
 .ها5417 توريب -يمالسإلا برغلا راد -يتيبثلا

 .خيشلا قيقحت -يدابآ زوريفلل زيزعلا باتكلا فئاطل يف زيمتلا يوذ رئاصب *

 -ةيمالسإلا نوئشلل ىلعألا سلجملا -يواحطلا ميلعلا دبعو -راجنلا يلع دمحم

 .ها11787 -ةرهاقلا

 حالص قيقحت و ةسارد -يسرافلا يلع يبأل -ةلكشملا لئاسملا - تايدادغبلا ©

 .م1987 -ةينيدلا نوئشلا و فاقوألا ةرازو -دادغب -يواكنسلا هللادبع نيذلا

 هس مه594-



 لضفلا وبأ دمحم قيقحت -يطويسلل -ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا هيغب 1

 ظ . .ه17784 يبلحلا يبابلا يسيع ةعبطم -ميهاربإ

 دمحم .د- : -ةيغالبلا تاساردلا يف اهرثأ و يرشغنزلا ريسفت يف ةنآرقلا ةغالبلا .

 .م4/46١ -ةرهاقلا -ةبهو ةبتكم -ىسوم وبأ دمحم

 هيي كانوا -ليادلا هللادبع .د -بارعإلا ميسق :ةيبرعلا ةغللا يف ءانبلا ©

 .م٠1919 -دشرلا

 ةعماج -روشاع فصنملا .د -ةيرظنلاو ليلحتلا نيب ةيبرعلا ةلمجلا ةينب ©
 م١144 -1مقر -تايناسللا ةلسلس -ةبونمب بادآلا ةيلك - سنوت

 .د - ةيبرعلا ةفاقثلا يف ةفرعملا مظنل ةيدقن ةيليلحت ةسارد :يبرعلا لقعلا ةينب ©

 .م1485 -توريب -ةيبرغلا ةدحولا تاسارد زكرم -فرئاخلا هاه مغ

 ديمحلادبع هط قيقحت -يرابنألا تاكربلا وبأ - -نآرقلا بارعإ بيرغ يف نايبلا *

 -ةرهاقلا -باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيلا -ةرهاقلا -اقسلا ىفطصم ةعجارم -هط

 ظ ْ م14

 يف نوصملا ردلا" هباتك يف يبلحلا نيمسلا دنع -ىنعملاو ةيوحنلا ةعانصلا نيب .

 -بلاط وبأ حاتفلادبع دمحم ثحابلل -(ريتسجام) ةلاسر "نونكملا باتكلا 0

 .يتبتكمب ةخسن -ةرهاقلاب -رهزألا ةعماج -ةيبرعلا ةغللا ةيلك

 بمب جاي ىلا ع



 (تر)

 -ليجلا راد -يدييزلا يضترملل -سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات *

 ش .ه1786١ -تيركلا

 -راجنلا ميلحلادبع ةيبرعلا ىلإ هلقن -ناملكورب لراك . يبرعلا بدألا خيرات ٠

 ظ .م 191/5 -ةرهاقلا -فراعملا راد

 -توريب -ةدير وبأ قيقحت -روب يد قرشتسملل -مالسإلا يف ةفسلفلا خيرات ©

 .م١9/8١ -ةيبرعلا ةضهنلا راد

 .م 1917/5 -ةرهاقلا - فراعملا نيهاش روبصلادبع .د -نآرقلا خيرات ©

 -مراكملا وبأ ىلع .د -يرجفلا يناثلا نرقلا رخاوأ ىتح يبرعلا وحنلا خيرات *

 , .ها١174١ -ةعابطلل ةثيدحلا ةرهاقلا

 ةفرعملا راد -ةيردنكسإلا -يناقللا ديمحلادبع ةديشر .د - ةيبرعلا يف ثينأتلا ©

 .م٠1494 -ةيعماجلا

 -1ط -ثارتلا راد -رقص دمحأ ديسلا قيقحت ةبيتق نبال -نآرقلا لكشم ليوأت 0

 ها 417

 قيقحمن -يرميصلا قاحسإ نب يلع نب هللادبع دمحم يبأل . ةركذتلاو ةرصبتلا ©

 ءايحإو يملعلا ثحبلا زكرم -ىرقلا مأ ةعماج -نيدلا يلع ىفطصم دمحأ يحتف

 .م1987 -ىيمالسإلا ثارتلا

 هم جالا م



 ءاقبلا يبأل -نمحرلا هب نم ام ءالمإ ىمسملا وهو . نآرقلا بارعإ يف نايبتلا ©

 .ه149١ -ةرهاقلاب -ةيقيفوتلا ةبتكملا يربكعلا

 نب نمحرلادبع يل را هم أ -نييوحنلا بهاذم نع نييبتلا ©

 .ه1101١ -توريب -يمالسإلا برغلا راد -نيميثعلا ناويلس

 زكرملا -ءاضيبلا رادلا -نمحرلا دبع هط يدضاولا ميوقت يف جهنملا ديدجت »

 .م19494 -يبرعلا يناقثلا

 سلجملا فرش يفنح .د قيقحت -يرصملا عبصألا يبأ نبال -ريبحتلا ريرحت ©

 1 .م1187 -ةرهاقلا -ةيمالسإلا نوئشلل ىلعألا

 هدام نب را هسا يقرا روشاع نبا ريسفت) ريونتلاو ريرحتلا ©

 .ها١47١ -١ط -توريب خيرأتلا ةسسؤم

 حرش" برعلا تازاجم ملع يف بدألا رهوج ندعم نم بهذلا نيع ليصحت

 يمظعألا هسسؤم -هيوبيس باتك شماهب . يرمتنشلا ملعألل "هيوبيس دهاوش

 .ها17781/-توريب

 -ركفلا راد -ةوابق نيدلا رخف .د -جذومنو جهنم -يوحنلا صنلا ليلحت »

 ٠ .م 14917 -قشمد

 يقت ديسلا .د :قيقحت -ماشه نبال -دئاوفلا صيخلتو دهاوشلا صيلخت »

 .ها5٠4١ -ةرهاقلا -ةنامألا ةعبطم -ديسلادبع

 - قالال



 -يدعاصلا قازرلادبع.د -مجعملا ءانب يف دار -ةيوغللا لوصألا لخادت »

 ' -”ةمقر -يملعلا ثحبلا ةدامع -ةرونملا ةئيدملاب -ةيمالسإلا ةعماجلا تاعوبطم

 ش للاب

 ةبتكم -يواسنهبلا ماسح .د -ثيدحلا ةغللا ملعو -يبرعلا يوغللا ثارتلا »

 اا .ها14705١ -ةرهاقلا -ةينيدلا ةفاقثلا

 :توريب -يرباحلا دباع دمحم .د -تاشقانمو تاسارد -ةثادحلاو ثارتلا ©

 .م١1491 -ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم

 يفطل .د -اقيطتسإلا و ةغللا ةفسلف يف ثحب بدألل يرغللا بيكرتلا *

 ٠ -.م1989 -خيرملا راد : -ضايرلا -عيدبلادبع

 -ةرهاقلا -دمحم يلع دمحأ ديسلا . د -يوحنلا سردلا يف هرثأو لماعلا طيلست »

 .م١1991١ -ةيبرعلا ةفاقثلا راد

 يبابلا يسيع ةعبطم -يرهزألا دلاخ .خيشلل -حيضوتلا نومضمب حيرصتلا ©
 .ةرهاقلا -يبلحلا

 -شوكبلا بيطلا .د -ثيدحلا تاوصألا ملع لالبخا نم يبرعلا فيرصتلا »

 ٠ .م 191/7 -مسرلا نونفل ةيسنوتلا ةكرشلا -يوامرفلا حلاص ميدقت

 -لاوتلادبع ناضمر فيلأت . هنيناوقو هللعو هرهاظم : يوغللا روطتلا ©
 .م٠1949 -ةرهاقلا -يجناخلا

 هد هاا -



 ءارهز ةبتكم -ةلحن دمحأ دومحم .د - لكشلاو ةلالدلا نيب ريكنتلاو فيرعتلا ©

 .م1199١ -ةرهاقلا -قرشلا

 نيملكتملا و ءاهقفلا نيب اهيلع حلطصملا ظافلألا حرشي مجعم :تافيرعتلا ©

 -يناجرجلا يلع فيرشلا ديسلا فيلأت . مهريغ و نيرسفملا و نييفرصلاو ةاحنلاو

 .م 1918 -يبلحلا يبابلا ةعبط

 -يزوقلا ضوع .د قيقحت -يمرافلا يلع يبأل -هيوبيس باتك يلع ةقيلعتلا ©

 .ه١ 4١5 ةرهاقلا -ةنامألا ةعبطم

 ةسارد :نييرصبلا دنع هريظنب هتنراقم عم نييفوكلا دنع يوغللا ليلعتلا ©

 -ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم عيزوت .نيدلا سمش لالج -ةيجولوموتسبإ

 .م1994 -ةيردنكسإلا

 اهفرح تيب يتئام نم رثكأ ىلع لمتشي ثحب -دهاوشلل نييوحنلا رييغت *
 -ةرهاقلا -ةيدمحملا ةعابطلا راد -رخاف يلع دمحم .د -اهم داهشتسالل نويوحنلا

 .ها5١51-١ط

 -ةرهاقلا -فراعملا راد . ركاش دمحم دومحم خيشلا قيقحت .يربطلا ريسفت *

 ش اه

 راد : نائبل -توريب -يزارلا نيدلا رخف -بيغلا حيتافم -ريبكلا ريسفتلا ©

 .19940 -يرعلا ثارتلا ءايحإ

 ا هاؤ/5



 يرام :سداسلا نرقلا ىلإ ةروطت و هسسأ -برعلا دنع يغالبلا ريكفتلا *
 ..م١148 -ةيسنوتلا ةعماجلا -دومص يدامح .د -ةءارق

 -قورشلا راد :نامع - خلملا سيمخ نسح : -يبرعلا وحنلا ين يملعلا ريكفتلا ٠

 "دل

 ةيب ,رعلا رادلا ةيدسلا مالسلادبع .د -ةيبرعلا ةراضحلا يف 3 ناسللا ريكفتلا »

 .م 1887 سلبارط -باتكلل

 راد م1941 ليربأ -ةيوهج ةودن عئاقو -ةيبرعلا راطقألا يف تايناسللا مدقت

 .م١1991-١ط -يمالسإلا برغلا

 .توريب -ةفاقثلا راد -مراكملا وبأ يلع يس روقلا ركفلا ميوقت ©

 ملع ءوض يف )41١-475( يرمتنشلا ملعألا دنع يوحنلا ركفلا ميوقت *

 -ةيردنكسإلا -رشنلاو ةعابطلا ايندل ءافولا راد .ليلخ حوتف -ثيدحلا ةغللا

 مآ

 كلملا ةعماج -دوهرف ٍلذاش نسح .د قيقحت -يسرافلا يلع يبأل -ةلمكتلا »

 ش .ها501١ -دوعس

 ةدحولا تاسارد زكرم -يرباجلا دباع دمحم .د -يبرعلا لقعلا نيوكت ©

 .م ١1987 -توريب -ةيبرعلا

 ٠ قيقحت - ينج نبال يركسلا ديعس وأ لفغأ ام ليذه وعش ريسفت يف ماا -

 - هالو



 صوقنملا باتك عم رشن -يرصملا ةزمح نب يلعل -ةاورلا طيلاغأ يلع تاهيبنتلا ©
 -ةرهاقلا -فراعملا راد -يوكجارلا ينميملا زيزعلادبع قيقحت -ءارفلل دودمملاو

 .ه 1 381/

 قيقحت -يزيربتلا ايركز وبأ بّذهملاو -تيكسلا نبال -قطنملا حالصإ بيذهت 3

 .ما41/ -ةرهاقلا -باتكلل ةماعلا ةئيطا دوعسم زيزعلا دبع يزوف :3

 .ه 1185 -ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا -يرهزألل -ةغللا بيذهت ©

 .تيوكلا ةعماج -عوطملا دمحأ فسوي .د ت -نيبولشلا يلع يبأل ةئطوتلا ٠

 ٠ لزترب وتوأ هحيحصتب ىنع -ينادلا ورمع يبأل - عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا -

 .دادغي -ىننملا ةبتكم هعبط تداعأ و -:ه0١"٠1 -ةلودلا ةعبطم - لوبناتسا

 (ث)

 هللا ةبه نب ىسوم نب نيسحلا هللادبع يبأل -ةيبرعلا ملع يف ةعانصلا راث ©

 -تاعوبطم .لضافلا دلاخ نب دمحم قيقحتو ةسارد -سيلجلاب بقلملا يرونيدلا

 .م 1994١ -ضايرلا -ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج

 )ج١

 -سنوت -جاطرق -يديزلا قيفوت .د -ةيدقنلا ةيرظنلاو حلطصملا ةيلدج

 ٠آم.

 5 لا 5



 -ةلاسرلا ةسسؤم -دمحلا قيفوت يلع هل مدقو هققح -يجاجزلل -لمجلا »

 .ما6

 ..ها170 ١ -دنهلا -دابآ رديح -ديرد نبال -ةغللا يف ةرهمجلا ©

 دمحمو - شماطق ديجملا دبع.د قيقحت .يركشعلا لاله يبأل لاثمألا ةرهمج ©

 م1974 -رصم -ةثيدحلا ةيبرعلا ةسسؤملا - لضفلا وبأ

 -ةوابق نيدلا رخف .د قيقحت -مساق مأ نبال -يناعحملا فورح يف ينادلا ينجلا »

 .ه11787 -بلحب -ةيبرعلا ةبتكملا - لضاف ميدن دمحمو

 راق ةعماج -يحلطلا عجارم..د -ىنعملا نع بارعإلا ةلالدو يوحنلا زاوجلا »

 .م1197 -يزاغلب -سنوي

١ 

 يبلحلا يبابلا يسيع ةعبطم -ينغملا شماهب عبط .ينغملا ىلع ريمألا ةيشاح «

 يضم

 مرحم فيظن قيقحت -ماشه نبال داعس تناب حرش لع يدادغبلا ةيشاح »

 -توريب اديص راد -ةيناملألا نيقرشتسملا ةعيمجل ةيمالسإلا تازشنلا -هجاوخ

 اه

 .رصمب يبلحلا يبابلا يسيع ةعبطم -ليقع نبا حرش ىلع يرضخلا ةيشاح «

 .ةرهاقلاب - ينيسحلا دهشملا ةعبطم -بيبللا ينغم ىلع يقوسدلا ةيشاح

 سه هاا -



 ةعبطم -حيرصتلا شماهب عوبطم .حيرصتلا ىلع يميلعلا سي خيشلا ةيشاح «

 .رصمب يبلحلا يبابلا يسيع

 .رصمب يبلحلا يبابلا يسيع ةعبطم -ينومشألا يلع نابصلا ةيشاح 8

 دمحم ميركلادبع.د -اهعنص -بهذلا روذش حرش ىلع ةيرصعلا ةيشاحلا »

 .ه1415١-ضايرلاب -فاوشلا راد -دعسألا

 ديعس -قيقحت -ةلجنز نب دمحم نب نمحرلادبع ةعرُز يبأل -تاءارقلا ةجح ©

 فا 471701 - تور تالاسرلا ةينينؤن تنادؤألا

 نيدلا ردب -قيقحت -يسرافلا يلع يبأل - عبسلا تاءارقلا للع يف ةَّجّحلا »

 .ها4٠14 -7ط -قشمدب نومأملا راد نورخآو - يجرهق

 دمحم .د -ةيوحنلاو ةيوغللا تاساردلا يف هرثأو فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ©

 .ما185 -توريب -ةيبرعلا تاعوبطملا ةسسؤم -يدامح يراض

 داهشتسالا ةرهاظل ةضيفتسم ةسارد :يبرعلا وحنلا يف يوبنلا ثيدحلا »

 نبا ةيفلأ حورش رثكأ يف ةدراولا ثيداحألل ةيوحن ةساردو يبرعلا وحنلا يف ثيدحلاب

 .م 1484 -ةيدوعسلا -يبدألا اهبأ يدان -لاجف دومحم فيلأت -كلام

 راد -توريب -ىدهم نسحم هيلع قلعو هل مدقو هققح -يبارافلل -فورحلا »

 .م ١48 ةنس 7ط -قورشلا

 -يوادنه نسح .د قيقحت نيسرافلا يلع يبأل -تايبلحلا لئاسملا - تايبلحلا *

 ها: ١٠ا/ -توريب -ةرانملا رادو -ىشمد -ملقلا راد

 به تالا



 قيقحت -يسمويلطبلا ديسلا نبال -لمجلا باتك نم للخلا حالصإ يف للحلا 8

 راد -مالعإلا و ةفاقثلا ةرازو -ةيقارعلا ةيروهمجلا -يدوعس ميركلادبع ديعس

 .م.١٠198 -مالعإلاو عيزوتلل ةينطولا رادلا عيزوت -ديشرلا

 ىفطصم .د : قيقحت . يسويلطبلا ديسلا نبال لمجلا تايبأ حرش يف للحلا ٠

 .م141/4 ةرهاقلا رشنلاو ةعابطلل ةيرصملا رادلا ةعبطم -مامإ

 -اينيجرف -ندنريه -ليلخ نيدلا داع .د -ملسملا لقعلا ليكشت لوح »

 .م.14941 -يمالسإلا ركفلل يملاعلا دهعملا : [ةدحتملا تايالولا]

 ةبتكم ةكرش -نوراه دمحم مالسلادبع حرش و قيقحتب -ظحاجلل -ناويحلا ©

 .م1939-14578١ -يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو

 (خ)

 -يمالسإلا برغلا راد - ركاش راقفلا وذ يلع قيقحت - ينج نبال -تايرطاخلا ©

 .ها 8٠8 -توربب

 قيقحت -يدادغبلا رمع نب رداقلادبعل -برعلا ناسل بابل بلو بدألا ةنازخ «

 .ها١ 4٠9 -ةرهاقلا - يجناخلا -نوراه دمحم مالسلادبع . خيشلا

 وبأ دمحم دمحم .د -يناعملا ملع لئاسمل ةيليلحت ةسارد -بيكارتلا صئاصخ ٠

 .م١1.48 -ةرهاقلا -ةبهو ةبتكم - ىسوم

 .د -يرجهلا عباسلا نرقلا لالخ نم يوحنلا سلدنألا بهذم صئاصخ «

 .ه796١ -ةرهاقلا -يتيهلا رداقلا دبع

 - تال4-



 ةيرصملا ةئيهلا -راجنلا يلع دمحم خيشلا : قيقحت -ينج نبال -صئاصخلا »

 .م1988 ١9857- -رصم -باتكلل ةماعلا

 فيفع .د -نويفوكلا شفخألا :يبرعلا وحنلا ديدجت قيرط ىلع ةرثعتم ىطخ ©

 .م1181 -توريب -نييالملل ملعلا راد -ةيقشمد

 ريخ دمحم .د -فاصنإلا باتكو نييفوكلاو نييرصبلا نيب يوحنلا فالخلا »

 .م191/4 -بلحب ملقلا رادو -بلح يعمصألا راد -يناولحلا

 ةكم -ةيلصيفلا ةبتكملا -ليوطلا قزر ديسلا .د -نييوحنلا نيب فالخلا »

 8 ةسركللا

 راد -يموزخملا يدهم .د -هجهنم و هلامعأ -يديهارفلا -دمحأ نب ليلخلا »

 .م1985 -توريب -يبرعلا دئارلا

 د(

 تيوتا عقلا و نق ياكل زوب وحن > نايقلا فلانا اورق .٠

 ه4

 -ةرهاقلاب بادآ ةبتكم -نيسح دمحم دمحم .د حرش -ريبكلا ىشعألا ناويد ©

 .م16

 دمحأ .د -قييقحت -يبلحلا نيمسلل . نونكملا باتكلا مولع يف نوصملا ردلا »

 .ها 1٠5 قشمد -ملقلا راد -طارخلا

 مسه حراء دس



 -ةايجلا راد ةبتكم -نيساي لإ نيسح دمحم .د -برعلا دنع ةيوغللا تاساردلا ©

 | ش .م٠198 -توريب

 راد -يئارماسلا لضاف .د. -يرشخمزلا دنع ةيوغللاو ,ةيوحنلا تاساردلا *

 .م١191 دادغب - ريذنلا

 -ناعييرلا ةكرش -ساحنلا ىفطصم . د -ةيوحنلا تاودألا يف. تاسارد »

 ش .م1985 -تيوكلا

 ةعمإج -يمظعألا دمحم .د -هنيودت خيراتو يوبنلا ثيدحلا يف تاسارد ٠

 .ها1115 -ضايرلا

 .م3 ”١ ٠ -نامع -دماحلا راد -ديسلا ديمحلادبع .د -تايناسللا يف تاسارد ©

 راد -ةميضع قلاخلا دبع دمحم. خيشلل -ميركلا نآرقلا بولسأل تاسارد ©

 .م1987 ١191/7- -ةرهاقلاب -ثيدحلا

 -مجاعم -ةلالد -وحن .-فرص -توص :ميدقلا انئارت يف ةيوغل تاسارد ©

 .ما7١٠ نابع -يوالدجم راد - يميمتلا حيبص .د -ثحب جهانم

 ةفرعملا راد -توقاي ناهيلس دمحأ -ينج نبا صئاصخ يف ةيوحن تاسارد ©

 .م٠1914 -ةيردنكسإلا -ةيعماجلا

 -حابصلا ةسسؤم -بويأ نمحرلادبع .د -يبرعلا وحنلا يف ةيدقن تاسارد ©

 .,ماو61/ -تيوكلا

 - هلاك -



 -ةريدلا راتخم دمحأ .د -ءارفلل نآرقلا يناعم لالخ نم يفوكلا وحنلا يف ةسارد «

 ه١41١ -توريب ةبيتق راد

 -توريب -يبرعلا دئارلا راد -ىموزخملا يدهم .د -دادغب يف يوحنلا سردلا 9

 .ماة41/

 ظيفحلادبع :قيقحت -اهتلمكتو اهيشاوحو اهحرشو يريرحلل صارغلا ةرد ©

 .ه١ا 1411 توريب ليجلا راد -يلغرف

 -ةيعماجلا ةفرعملا راد -ىحجارلا هذبع .د - ةيوحنلا بهاذملا يف سورد ب

 .م1991 -ةيردنكسإلا

 دمحم دومحم .خيشلا هيلع قلعو هأرق -يناجرجلا رهاقلا دبعل -زاجعإلا لئالد ©

 .ه145714١ -ةرهاقلا -يندملا ةعبطمو يجناخلا ةبتكم - ركاش

 دبع ةيبرعلا ىلإ هلقن ؛دمحأ زايتمإ فيلأت -ثيدحلاو ةنسلل ركبملا قيثوتلا لئالد ©
 -رصم -ةروصنملا -عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ءافولا راد -يجعلق نيمأ يطعملا

 -ةبهو ةبتكم -ىسوم وبأ دمحم دمحم -ةيغالب ةسارد :بيكارتلا تالالد *

 .م 191/4 -ةرهاقلا

 راد -ىفطصم رمع .د -بيبللا ىنغمل هحرش ءوض يف يوحنلا ينيمامدلا 9

 .ما٠5 ١ -قشمد - عيبانيلا



 ةفيطل .د -اهديعقتو ةيوحنلا ةرهاظلا فصو يف ةيفرصلا ةينيبلا رود *

 .م194914 -ندرألا -ريشبلا راد -راجنلا

 تاروشنم -دبشارلا ةفيلخ قداصلا .د -ةلمجلا ينعم ءادأ يف فورحلا رود «

 .ماوؤؤك -يزاغنب سنوي راق ةعماج

 -فراعملا راد -مازع هدبع دمحم .د قيقحت -يزيربتلا .حرشب مات يبأ ناويد ©

 م1151 -ةرهاشلا

 - يعمصألا راد ةوابق نيدلا رخف .د قيقحت -يركسلا حرشب لطخألا ناويد ©

 * .ها17817 -توريب - ءاسنخلا ناويد *

 -قشمد -يلطسلا ظيفحلادبع .د قيقحت -يعمصألا حرشب -جاجعلا ناويد ©

 .م١11

 .ه75١ 5 -ةرهاقلا -يواصلا هللادبع حرشب -قدزرفلا ناويد ©

 نايلع رونأ :قيقحت و ةسارد -يركسلا حرشب هتاقحلمو سيقلا ئرما ناويد *

 -تارامإلاب نيعلا -خيراتلا و ثارتلل دياز زكرم -ةكباوشلا يلع دمحمو -مليوس وبأ

 مك

 -رصمب فراعملا راد -هط نامعن .د قيقحت -بيبح نبا حرشب ريرج ناويد *

 ,ما6

 هس جرا“



 -توريب- مجن فسوي دمحم .د قيقحت -تايقرلا سيق نب هللاديبع ناويد *

 .مما14

 ةعبطم -ديمحلادبع نيدلا يحم دمحم . خيشلا قيقحت -ةعيبر بأ نب رمع ناويد 8

 .م١٠115 -رصمب ةداعسلا

 .ه119١ -ةيرصملا بتكلا راد -ريهز نب بعك ناويد ©

(2 

 - رصمب - فراعملا راد -فيض ىقوش .د قيقحت -ءاضم نبال ةاحنلا ىلع درلا ©

 م1987 -؟ط

 .ه1777 -رصمب ةيلالا ةعبطم -ىللهيسلل -فنألا ضوّرلا »

 -اهبأ -يبدألا يدانلا -.ديشرلا دعس نب رصان قيقحت -اشاب لامك نبا لئاسر ©

 .م١٠198 -ةيدوعسلا

 .ما4 -ةرهاقلا -ثارتلا راد - ركاش دمحم

 تنب) نمحرلادبع ةشئاع .د قيقحت -يرعملا ءالعلا يبأل -نارفغلا ةلاسر *

 .م 1981 -ا/ط -رصمب فراعملا راد (ئطاشلا

 -ندرألا -رامع راد -يرودق مناغ .د -ةيخيرات ةيوغل ةسارد فحصملا مسر *

 ملكك

 - هم5 -



 ةعبطلا -طارخلا دمحأ .د قيقحت -يقلاملل يناعملا فو رح حرش يف ينابملا فصر ٠

 .ها 1٠05 -قشمد- ملقلا راد -ةيناثلا

 بايكلا راد -كرابلا نزام دد -هيوبس باتكل حرش ءوش يق يرحتلا نامرلا 8:
 ظ ظ .م191/5 -توريب -ينانبللا

 . .م١/191 -فراعملا راد :يناقلشلا ديمحلادبع .د -ةغللا ةياور ©

 ةبتكملا -برعلا نيسح دمحم هححصو هأرق .يسولألل -يناعملا حور .

 ١ ظ 100 |. .ها41ا -رصمب -ةيراجتلا

 ةعبطم -ولحلا دمحم حاتفلادبع .د قيقحت -يجافخلا باهشلل ابلألا ةناحير *

 ه4 ةرهاقلا -يبلحلا يبابلا يسيع

 (س)

 يقوش .د قيقحت -دهاجم نب ىسوم نب دمحأ ركب يبأل -تاءارقلا .يف ةعبسلا ©

 .ها 5 ١8 -7ط - ةرهاقلا -فراعملا راد فيض

 قيفوت دومحم .د -ةدقان ةينايب ةسارد -ةنسلاو نآرقلا نم طابنتسالا لبس ©

 .م997١ -ةرهاقلا -ةنامألا ةعبطم -دعس

 ركفلا راد -يوادنه نسح .د قيقحت -ينج نبال -بارعإلا ةعانص رس
 .ها0٠15- قشمدب

 دمحأ دمحم قيقحت -يواخسلا دمحم نب يلعل' -ةدافإلا ريفسو ةداعسلا رفس «

 .م19/17 -قشمد -ةيبرعلا ةغللا عمجم -يلادلا

 سس جمله -



 -ةرهاقلا -ةبهو ةبتكم -بيطخلا جاجع دمحم .د -نيودتلا لبق ةنسلا ©

 م17

 -17ط -ةرهاقلا -بتكلا ملاع -فصان يدجنلا يلع .د -ةاحنلا مامإ -هيوبيس ©

 .مم8

 نتي وك نقلا كارز رع نانا لالخ جينرادلاةزاناو ةازتتلا ان[ هيرعس ٠

 .م19178 -يقارعلا يملعلا عمجملا -داوع

 -ةرهاقلا -ناسح ةعبطم -نسح ميهاربإ .د -ةيرعشلا ةرورضلاو هيوبيس «

 .ها8١#10-١ط

 -ةرهاقلا -فراعملا راد -يراصنألا يكم دمحأ -تاءارقلاو هيوبيس »

 .ه7

 ضحدل ةرث ةسارد :يبرعلا وحنلا يف ثيدحلاب داهشتسالا ىلإ ثيثحلا ريسلا ©

 ةدراولا ثيداحألل ةيوحن ةساردو وحنلا دعاوقل ثيدحلاب جاجتحالا يعنام تاهبش

 .م1985 -ةيدوعسلا -يبدألا اهبأ يدان -لاجف دومحم .د -يضرلل ةيفاكلا حرش يف

 شا

 ةعماج -يثيدحلا ةجيدخ .د -هيوبيس باتك يف وحنلا لوصأو دهاشلا »

 .م 19174 -تيوكلا

 -ديمحلادبع نيدلا يحم دمحم .خيشلا قيقحت -ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش ٠

 .ها١177 -ةرهاقلا -16ط

 م هر -



 -ليجلا راد -مشاه حيرلا دمحم قيقحت -يناريسلا نبال -هيوبيس تايبأ حرش ٠

 .ها1١15 توريب

 فسوي دمحأو حابر زيزعلادبع قيقحت -يدادغبلل -بيبللا ينغم تايبأ حرش *

 .ها1797 -قشمد -ثارتلل نومأملا راد -قاقدلا

 دمحم .د -لوألا مالكلا تمس يف ةسارد يراخبلا حيحص نم ثيداحأ حرش ©

 + .ها١57١ -١ط -ةرهاقلا -ةبهو ةبتكم -ىسوم وبأ دمحم

 ةعجارمو جارف راتسلادبع قيقحت -يركسلا .هعنص -نييلذهلا راغشأ حرش »

 .ها785 -ةرهاقلا -ةيورعلا راد - ركاش دمحم دومحم

 ٠ .ةرهاقلا -يبلحلا يبابلا ينيع ةعبطم -ةيفلألا ىلع ينومشألا حرش .

 يودب دمجم .دو ديسلا نمحر لادبع ..د قيقحت -كلام نبال .ليهستلا حرش «

 .ه١٠41١ -ةرهاقلاب -ةعابطلل رجه راد -نوتخملا

 .د :قيقحت -ينيمامدلا -دئاوفلا .ليهست ىلع دئارفلا قيلعت -ليهستلا حرش

 .م19/7 -توريب -ىدفملا نمحر لا دبع دمحم

 ةلاسر .-مامإ ىفطصم .د قيقحت - ذاشباب نبال -وحنلا يف لمجلا حرش »

 .048 / مقر -ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا ةيلك -هاروتكد

 ةعبطم -نورخآو نسحلا رون دمحم خيشلا قيقحت -يضرلل -ةيفاشلا حرش «

 .ها1705 -ةرهاقلا -يزاجح

 سه ةراالا



 يواردبلا .د قيلعتو ميدقتو قيقحت -يرهزألا دلاخل -ةئامل لماوعلا حرش

 .م 1921“ -ىل وألا ةعبطلا -ةرهاقلا -فراعملا راد -نارهز

 معنملادبع .د هل مدقو هققح -يئاطلا كلام نبأ -ةيفاشلا ةيفاكلا حرش ©

 -ىرفلا مأ ةعماج -يمالسإلا ثارثلا ءايحإو يملعلا ثحبلا زكرم -١ط -يديره

 .ها51* -ةمركملا ةكم

 ينطولا سلجملا -سراف زئاف هققح -يربكعلا ناهرُي نبال -عمللا حرش «
 .م١٠/14 -تيوكلا -يبرعلا ثارتلا مسق -بادآلاو نونفلا و ةفاقثلل

 .د قيقحت -يمزراوخلل -ريمختلاب موسوملا بارعإلا ةعنص يف لصفملا حرش «

 .م٠114 -توريب -يمالسإلا برغلا راد -نيميثعلا نمح ر لادبع

 .م15378 -رصمب -ةيرينملا ةعابطلا راد شيعي نبال لصفملا حرش

 -يبيتعلا وهس نب يكرت .د : قيقحت -نيبولشلل ريبكلا ةيلوزجلا ةمدقملا حرش ©
 .ها1417 -١ط - ضايرلا -دشرلا ةبتكم

 -تيوكلا -ميركلادبع دلاخ قيقحت - ذاشباب نبال ةبسحملا ةمدقملا حرش «

 ٠ .م1817 -١ط

 ةرازو -حانج وبأ بحاص .د قيقحت نورد نبال -يجاجزلا لمج حرش «

 ها 18+ ةدادقي كةسيدلا نوكشلاو قاقوألا

 -نايرلا ةعبط -فاشكلا شماهب عبط -نايلع خيشلل -فاشكلا دهاوش حرش *
 .ةرهاقلا

 د جرارؤا ح



 : ..ه1171 -رضمب ةيهبلا ةعبطملا -يطويسلل -ينغملا دهاوش حرش 3

 يبايلا يفطصم ةعبطم -ماشه نبال (داعس تناب) ريهز نب بعك هذيصق حرش «

 .ةرهاقلا -يبلحلا

 راد -١ذط -نارمج :بيدأ دمحم :قيقحت -مظانلا نبا -لاعفألا ةيمال حرش »

 ...م1991 -قشمد - ةبيتق

 ةينبألل ةدلوملا ةطيسبلا سسألا يف ثحب -نوكلل يوحنلا ءاشنإلاو طرشلا ©

 ةلسلس -بادآلا ةيلك -ةبونم ةعماج -فيرشلا نيدلا حالص دمحم .د -تالالدلاو

 .م7١٠7 -سنوت ١7- مقر تايناسللا

 زكرم -لغرف ىيحي .د -ةلالدلاو بيكرتلا نيب ةقالعلا ةسارد تاقلعملا حورش «

 .م١٠٠ 5 -تارامإلاب نيعلا -خيراتلاو ثارتلل دياز

 .م19715 -قشمد - يناحلا رصان .د قيقحت -يريمنلا يعارلا رعش «

 -يئاطلا كلام نبا -حيحصلا عماجلا تالكشمل حيحصتلاو حيضوتلا دهاوش ©

 ظ .ها 507 -توريب -بتكلا ملاع -7ط -يقابلادبع داؤف دمحم قيقحت

 -ةبورعلا راد -ةعمج ميركلا دبع دلاخ .د -هيوبيس باتك يف رعشلا دهاوش «

 .ما1 -تيوكلا

 (ص)

 يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم - رقص دمحأ ديسلا قيقحت - سراف نبال -يبحاصلا

 .ةرهاقلا -

 - ه4 -



 وحنلا ةيرظنو ةيوحنلا ةرهاظلا لاوحأ يف رئاصب -ةروريصلاو ةروصلا ٠

 .م7 "٠١1 -نامع -قورشلا راد -ىسوملا داهن .د -يبرعلا

 رصتخم هيليو يطويسلل -مالكلاو قطنملا ينف نع مالكلاو قطنملا نوص ©

 نب نيدلا يقتل -نانويلا قطنم ىلع درلا يف ناهيألا لهأ ةحيصن باتكل يطويسلا

 .م٠198 -توريب -ةيملعلا بتكلا راد -راشنلا يماس يلع .د هيلع قلع -ةيميت

 يأ

 (ض)

 -ةرهاقلا -ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم -نيمأ دمحأ ذاتسألل -مالسإلا ىحض

 .م 1917/91 1//

 -ىسلدنألا راد -دمحم ميهاربإ ديسلا قيقحت -روفصع نبال رعشلا رئارض «

 :.م٠/19 توريب

 -يرثألا ةجهب دمحم قيقحت -يسولألل -رثانلا نود رعاشلل غوسي امو رئارضلا

 .ه5١"١1 -دادغب -ةيبرعلا ةبتكملا

 -يناودعلا يلع دمحم باهولادبع.د - ةيدقن ةيوغل ةسارد ةيرعشلا ةرورضلا ©

 .م5٠1494 -بادآلا ةيلك -لصوملا ةعماج

 ةعماج -بيبحلب ديشر -يبرعلا وحنلا يف بتارملا ظفحو ميدقتلا طباوض »

 .م141948 -برغملا -ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك -لوألا دمحم

 - ه4



 (ط)

 دمحم دومخم وهف وب هحرشو هأرق -مالس نبال -ءارعشلا لوحف تاقبط ©
 2 /ه17914 -ةرهاقلا -يئدملا ةعبطم - ركاش

 -ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت -يدييزلل -نييوغللاو نييوحنلا تاقبط ©
 ش . ةرهاقلا -فراعملا راد

 ةزمح نب ىيخيل -زاجعإلا قئاقح مولعو ةغالبلا رارسأل نمضتملا زارطلا ©

 .ها٠٠1١ -توريب -ةيملعلا بتكلا راد -يرلعلا

 شطر

 ماهتلا نيب ةيمسالا ةلوقم يف ثحب يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ »

 / '.م1999 -سنوت -ةبونم ةعماجب بادآلا ةيلك -روشاع فصنملا .د -ناصقنلاو

 ةوعدلا ةيمح تاروشنم - ضيعرلا ميركلادبع .د - ةيبرعلا يف بارعإلا ةرهاظ 9

 ش .ه1949١ -ايبيل -ةيملاعلا ةيمالسإلا

 -ةرهاقلا -ةينانبللا ةيرضملا رادلا -يفيفع دمحأ .د -فيفختلا ةرهاظ »

 ش .مما05

 ةعابطلل ةيعماجلا رادلا -ةدومح رهاط .د -يوغللا سردلا يف فذحلا ةرهاظ ©

 .ةيردنكسإلا -رشنلاو

 -تاعوبطملا ةلاكو -ينجدلا حاتفلادبع .د - يبرعلا وحنلا يف ذوذشلا ةرهاظ ٠

 .ما74 -تيوكلا

 ع 45 0-3



 -نيثدحملاو ىمادقلا ةغللا ءالع نيب ةيبرعلا ةغللا يف لمحلا سايق ةرهاظ ©

 .م ١99/8 -نامع - ركفلا راد -ةجبلا يلع نسح حاتفلادبع

 .م1947-977١ -ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم -نيمأ دمحأ -مالسإلا رهظ ©

3 
 يواردبلا فيلأت -اهوحنو ةيبرعلا يف نتفملا :يناجرجلا رهاقلادبع ةغللا ملاع »

 .ما145 -ةرهاقلا -فراعملا راد -نارهز

 -يودب دمحأ دمحأ .د -ةيبرعلا ةغالبلا يف هدوهجو ٍناجرجلا رهاقلادبع »

 .؟ ط -رشنلاو ةعابطلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا

 -توريب -يبرعلا دئارلا راد -يموزخملا يدهم .د -ةرصبلا نم يرقبع ©

 ما

 تاقيلعت عم -كف ناهوي -بيلاسألاو تاجهللا و ةغللا يف تاسارد :ةيبرعلا .

 ناضمر .د :هسراهف عنصو هيلع قلع و هل مدق و همجرت -رلاتيبش يناملألا قرشتسملا

 .م١٠198١ -ةرهاقلا -يجناخلا ةبتكم -باوتلادبع

 حودمت -ةيرظنلا لومش و رصانعلا لماكت يف ةسارد :يوحنلا ركفلاو ةيبرعلا *

 .م ١1999 -ةيردنكسإلا -ةيعماجلا ةفرعملا راد --نمحرلادبع

 نآرقلا بارعإ بتك يف ةيوغللا اياضقلل ةسارد :ينآرقلا صنلاو ةيبرعلا ©

 -ءابق راد - يلع ىسيع هتاحش ىسيع.د -يرجهلا ثلاثلا نرقلا لئاوأ يف هيناعمو

 .م١١٠1 -ةرهاقلا

 سس م9 ب



 نمض رشن -يكبسلا نيدلا ءاهبل -حاتفملا صيخلت حرش ين حارفألا سورع *
 .م1911/ -ةرهاقلا -يبلحلا يبابلا يسيع ةعبطم - صيخلتلا حورش

 -ليجلا راد -ملاس ىسوم دمحأ .د -يمالسإلا ريكفتلا جاهنمو يبرعلا لقعلا *

 .م٠198 -توريب

 -فيطللادبع ةسامح دمحم -ثيدحلاو ميدقلا نيب ةلمجلا يف ةيبارعإلا ةمالعلا ©

 .ما5 -تيوكلا ةعماج

 -شيوردلا دمحم مساج دومحم ةساردو قيقحت -قاّرولا نبال -وحنلا للع *

 .م119494-.ها١187 -١ط - ضايرلا -دشرلا ةبتكم

 -رمعلا هللادبع ةمجرت -ةربص ديمحلادبع .د -مالسإلا ةراضح يف يبرعلا ملعلا ٠

 .١٠٠5-تيوكلا -رشنلل ساطرق راد

 -ةيماسلا تاغللاو ثارتلا ءوض يف نراقم يخيرات لخدم -ةيبرعلا ةغللا ملع *

 .م19917 -بيرغ ةبتكم -يزاجح يمهف دومحم .د

 نيدلا يحم دمحم .خيشلا قيقحت -قيشر نبال -هدقنو رعشلا هعانص يف ةدمعلا 0

 .م1917 -توريب -ليمجلا راد - ؛ط- ديمحلادبع

 ءوض يف ليكشت ةداعإل ةلواحم :هيوبيس ناك وجل ةيرظنلا رصانع *

 -ةرهاقلا -ةيرصملا ولجن ألا ةبتكم -يريحب ديعس .د -يفيظولا يمجعملا هاجتالا

 ..م1986 -١ذط

 جة



 - غيتسريف سيك قرشتسملا فيلأت -يبرعلا يوغللا ركفلا يف ةينانوي رصانع ©

 -يركانك يلع دومحم ةمجرت -يبرعلا وحنلا ةأشن لوح رودت -هاروتكد ةلاسر وهو
 .ما٠ .م -ند رألا -دبرإ -ثيدحلا بتكلا ملاع

 لولغز دمحم قيلعت و قيقحت -يولعلا ابطابط نب دمحأ نب دمحمل -رعشلا رايع
 .م1984 -ةيردنكسإلا -فراعملا ةاشنم -مالس

 ميهاربإ .د -يموزخملا يدهم .د : قيقحت -دمحأ نب ليلخلل -نيعلا »

 .لالملا ةيتكمو راد -يئارماسلا

4 
 ةداعسلا ةعبطم -رتسارجرب هرشن -يرزجلا نبال ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ ©

 .ها117945 -رصمب

 راد -يناعلا ةعبطم -ليدبعلا دمحم دماح قيقخت -زابخلا نبال -ةيفخملا ةّرغلا ©

 .دادغب يدامرلا رابنألا

 (ف)

 .توريب -ةيملعلا بتكلا راد -يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف 8

 لمجلا ةيشاح - ةيفخلا قئاقدلل نيلالجلا ريسفت حيضوتب ةيطإلا تاحوتفلا ©

 -ةرهاقلاب يزاجح ةعبطم -لمجلاب فرعملا يليجعلا رمع نب ناهيلسل نيلالجلا ىلع
 ه0

 سه ج44 ب



 ةعبطم -يحانطلا دمحم دومحم .د قيقحت -يطعم نبال -نوسمخلا لوصنلا ©

 .ه11917/ -ةرهاقلا -يبلحلا يبابلا ىسيع

 -ةرهاقلا -يجناخلا ةبتكم -باوتلا دبع ناضمر .د -ةيبرعلا هقف يف لوصف *

 .م.١ة41/

 ليعامسإ ةمجرت -يريلوأ قرشتسملل -خيراتلا يف هزكرمو يبرعلا ركفلا »

 .م19ا7 -١ط -توريب -ينانبللا باتكلا راد - راطيبلا

 -ةيبرعلا ةضهنلا راد -يلع رداقلادبع رهام .د -ةيبرع ةءارق -مولعلا ةفسلف *

 .م.151١/ -توريب

 .م19178-توريب -رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد -ميدنلا نبال -تسرهفلا ©

 هط ةماسأ .د قيقحت -يماجلل -بجاحلا نبا ةيفاك حرش -ةيئايضلا دئاوفلا ©

 .قارعلا -ةينيدلا نوئشلاو فاقوألا ةرازو -يعافرلا

 -توريبح بتكلا راد -يزرت انح داؤف .د -وحنلاو ةغللا لوصأ يف »

 م68

 -توريب -يمالسإلا بتكملا -يناغفألا ديعس .ذاتسألل وحنلا لوصأ يف *

 ٠ ه7

 -تيوكلا- ملقلا راد -فيطللادبع ةسامح دمحم .د -ةيبرعلا ةلمجلا ءانب يف ©

 1١م.

 هوندا



 نب دمحم هللادبع يبأ فيلأت -حارتقالا_يط ضور نم حارشنالا رشن ضيف ©

 نمحرلا دبع فيلأت -هلدج و وحنلا لوصأ يف حارتقالا -هالعأ يفو .يمافلا بيطلا

 تائساردلل ثوحبلا راذ -لاجف فسوي. دومحم حرشو قيقحت يطويسلا ركب يبأ نب

 .م7١٠7 -يبد -ثارتلا ءايحإو ةيمالسإلا

 "قد

 ه1 -ةيرصملا بتكلا راد -يدابآ زوريفلل - طيحملا سوماقلا ©

 -ملقلا راد  يلضفلا يداهلادبع .د - فيرعتو خيرأت 'ةينآرقلا ثاءارقلا 5

 ل -توربيب

 ةسسؤم -مركم ملاس لاعلادبع .د  ةيوحنلا تاساردلا يف اهرثأو ةينآرقلا تاءارقلا

 .ها511/-ط توريب_ةلاسرلا

 -ملقلا راد  يلضفلا يداهلادبع زوتكدلل - فيرعتو خيرأت ةينآرقلا تاءارقلا ©

 .ها0١5 -"ط- توريب

 -يبرعلا ركفلا راد -ىسوم وبأ دمحم دمحم .د -ميدقلا بدألا يف ةءارق »

 .م 1917/8 -ةرهاقلا

 -مركم 7 لاعلا دبع .د -ةيوحنلا تاساردلا يف هرثأو ميركلا نآرقلا »

 .م19378 -تيوكلا -حابصلا حارج يلع ةسسؤم

 .-يماحلا يلع دمحم راد -يوالطجلا يداحلا .د -ريسفتلا بتك يف ةغللا اياضق ©

 .ما1998-سنوت

 همؤ16-



 ةعابطلا راد -باطحلا داؤف ديسلا دمحأ .د -يبرعلا وحنلا يف هبشلا ةيضق ©

 .ها1٠1١-١8ط -ةرهاقلا -رهزألاب ةيدمحملا

 نرقلا ىلإ لوصألا نم :برعلا دنع رعشلا ةيرظنو ىنعملاو ظفللا ةيضق ©
 .م5١٠٠7 -توريب -يمالسإلا برغلا راد -ينردولا دمحأ .د -م17 /ها/

 هللادبع .د -هاروتكدلل "هتحورطأ يهو يبرعلا وحنلا يف هيجوتلا دعاوق ©

 -مولعلا راد ةيلكب ةطوطخم -فيطللادبع ةسامح دمحم .د ذاتسألا فارشإب -يلوخلا

 ٠١89. /مقر -ةرهاقلا ةعماجب

 رادلا -ةدومح ناميلس رهاط .د -جهنملا يف ثحب يوغللا سردلا ين سايقلا ©

 .م1997 -ةيردنكسإلا -ةيعماجلا

 -يبرعلا ركفلا راد -زيزعلادبع نسح دمحم .د -ةيبرعلا ةغللا يف سايقلا *

 .ها١١581١ -ةرهاقلا

 -ندرألا -قورشلا راد .يديبزلا مساج .د - يبرعلا وحنلا يف سايقلا *

 .م١ 17

 -دوعسلا وبأ رباص .د - ينج نبا ىلإ ليلخلا نم يبرعلا وحنلا يف سايقلا ©

 .م141/ا/ -رصم - طويسأ -ةعيلطلا ةبتكم

 يلع يبأل تايركسعلا لئاسملا نم ذاشلا باب قيقحت عم وحنلا يف سايقلا *

 .مما06 -قشمد -ركفلا راد -سايلإ ىنم 3 -يسرافلا

 هس موال



 ١ك)

 .توريب -ةيملعلا بتكلا راد -دربملل -بدألا يف لماكلا »

 ةبتكم . يحانطلا دمحم دومحم .د قيقحت . يمرافلا يلع يبأل رعشلا باتك »

 .ها 5٠48 -ةرهاقلا -يجناخلا

 -يناتسجسلا ثعشألا نب ناهيلس نب هللادبع ركب يبأل - فحاصملا باتك »

 فاقوألا ةرازو  .ظعاو ناحبسلا دبع 52 روتكدلا :دقنو. قيقحتو ةسارد

 .ها517١-١ط - رطق - ةيمالسإلا نوئشلاو

 -باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيها -نوراه مالسلا دبع قيقحت -هيوبيسل -باتكلا ©

 .م1417/

 ةيفرعملا .راد -توقاي ناميلس دمحأ .د. -ةيفصولاو ةيرايعملا نيب باتكلا

 .م1989 -ةيردنكسإلا -ةيعماجلا

 -ةرهاقلا - يجناخلا ةبتكم -يزوف تعفر .د -ةيقيثوت ةسارد -ةنسلا بتك *

 .مما048

 يفطل هققح -يوناهتلا يقورافلا يلع دمحم -نونفلا تاحالطصا فاشك «

 -يلوخلا نيمأ هعجار نينسح دمحم ميعنلادبع ةيسرافلا صوصنلا مجرت عيدبلادبع

 .م 1951-1917 -رشنلاو ةمجرتلا و فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا

 -ديؤملا نارمع تنب ةزئاف .د -ةيوحنلا رداصملا يف ةينآرقلا دهاوشلا فاشك *

 .م191914١ -ةيدوعسلا -دهف كلملا ةبتكم

 - نة,



 .ةرهاقلا -ثارتلل نايرلا ةعبطم يرشخمزلل فاشكلا «

 -سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا امع سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك «

 قيلعتلاو هحيحصت و هعبط ىلع فرشأ -يحارجلا ينولجعلا دمحم نب ليعاسإل

 .م1940 -ةلاسرلا ةسسؤم - شالقلا دمحأ :هيلع

 -لوبنانتسا -ةفيلخ يجاحل -نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك »

 م0

 نيدلا يحم .د قيقحت بلاط يبأ نب يكمل عبسلا تاءارقلا هوجو نع فشكلا ©

 .ها795١ -ىشمد ناضمر

 رمع دمحأ .د قعر وقت يقاتل يرسل اةوودلا قف ىازاققلا ١

 .م1988 -توريب -يبرعلا باتكلا راد -.مشاه

 -يوفكلا ءاقبلا يبأل -ةيوغللا قورفلاو تاحلطصملا يف مجعم -تايلكلا »
 -شيورد دمحم ناندع .د :هسراهف عضوو عبطلل هدعأو ةيطخ ةخسن ىلع هلباق

 .ه 1419 -1؟ط -توريب -ةلاسرلا ةسسؤم -يرصملا دمحمو

 -زومح حاتفلادبع .د -رصاعملا يفصولا جهنملاو فرصلاو وحنلا يف نويفوكلا »

 .م9917١ -ندرألا -رامع راد

 -يونسألا -ةيوحنلا لئاسملا يلع ةيهقفلا عورفلا جيرخت يف يردلا بكوكلا »

 -تيوكلا -ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ةرازو -يدعسلا قزارلادبع .د قيقحت

 اها:

 هس ه4



 00 )ل)

 راد -ناهبن هلإلادبع . د :قيقحت -يربكعلل -بارعإلاو ءانبلا للع يف بابللا ©
 ظ .ها15114 -١ط -توريب - رصاعملا ركفلا

 ١ م1941 -ةرهاقلا -فراعملا رادةعبط -روظنم نبال -برعلا ناسل ©

 يناقثلا زكرملا -نمحرلادبع هط .د -يلقعلا رثوكتلا وأ -نازيملاو ناسللا »

 .م199/8 -توريب -يبرعلا

 -رشنلل ةيسنوتلا رادلا -يدسملا مالسلا دبع .د -ةيفرعملا اهسسأو تايناسللا ©

 .ما7

 تاروشنم -يرهفلا ىسافلا رداقلادبع .د. -ةيبرعلا ةغللاو .تايناسللا *

 ٠ .م1987 -1ط -توريب -تاديوع

 راد تدان نع نوف .د -ةيرعشلا ةرورضلا يف ةسارد - رعشلا ةغل ©

 ..ه415١ -ةرهاقلا -قورشلا

 -باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيها -ناسح مامت .د -اهانبمو اهانعم -ةيبرعلا ةغللا ©

 ا .ما8

 -ءاضيبلا رادلا -ةفاقثلا راد -ناسح مامت .د -ةيفصولاو ةيرايعملا نيب ةغللا ©

 ظ .م1997 -برغملا

 -ةفرعملا ملاع ةلسلاس -فصان ىفطصم .د -لصاوتلاو ريسفتلاو ةغللا *

 .917١مقر -تيوكلا -بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا



 -فراعملا راد -نسح سابع ذاتسألا -ثيدحلاو ميدقلا نيب وحنلاو ةغللا »

 6 ١ و -ةرهاقلا

 ١47 ها -ةيزدنكسإلا -لايؤر ةعبطم -لرع نسم 5 -وحنلاو ةغللا 9

 -ةرهاقلا -قورشلا راد -فيطللادبع ةسامح دمحم .د - رعشلا ءانبو ةغللا ©

 "دل

 -نامعنلا قراط .د -ملعلل ينرعملا سيسأتلاو 520000 ىنعملاو ظفللا »

 .م 194 -رصم -رشنلل انيس

 ةفرعملا راد -يحجارلا هدبع .د -ةينآرقلا تاءارقلا يف ةيبرعلا تاجهللا *

 .م1996 -ةيردنكسإلا -ةيعماجلا

 دمحم.د -طيحملا رحبلا يف ةسارد : ةينآرقلا تاءارقلاو ةيبرعلا تاجهللا

 .م7١٠1 -ةرهاقلا -رجفلا راد -ناخ

 ةيبرعلا رادلا -يدنجلا نيدلا ملع دمحأ .د -ثارتلاو ةيبرعلا تاجهللا »

 .م 191/8 -باتكلل

 -مينغ لآ دشار ةحلاص .د -ةينبو اًثاوصأ -هيوبيسل باتكلا يف تاجهللا »

 .م980١ -ةدج -يىندملا راد

 تا



0١ 

 تاسسؤم -يدسملا مالسلادبع .د -ةيفرعملا تايفلخا يف ثحب :ةغللا ءارو ام ©

 .م49484١ -سنوت -هللادبع نب ميركلادبع

 -يبعكلا يجنملا .د قيقحت -يناوريقلا زازقلل -ةرورضلا يف رعاشلل زوجي ام »

 .م 191١ -رشنلل ةيسنوتلا رادلا

 دمح نب ضوع قيلعتو قيقحت -يئاريسلل -ةرورضلا نم رعشلا لمتحي ام »

 .م ١9917 -ةرهاقلا -فراعملا راد -يزوقلا

 سلجملا .-ةعارق ىده قيقحت -يجاجزلل -فرصني ال امو فرصني ام ©

 .م 17941 -ةرهاقلا -ةيمالسإلا نوئشلل ىلعألا

 تاسسؤم -يدسملا مالسلادبع .د -تايناسللا يف ةيسيسأت ثحابم »

 ظ .م191917-سنوت -هللادبع نب ميركلادبع

 -يورزلا دمح ديمحلادبع د قيقحتو ةسارد -يربكعلل -عمللا حرش يف عبتملا »

 م1494 -١ط -يزاغنب -سنوي راق ةعماج تاروشنم

 -توريب -رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةبتكملا -ريثألا نبال -رئاسلا لثملا »

 .ممم

 -نيكزس داؤف دمحم .د :قيقحت -ىنثملا نب رَّمعم ةديبع يبأل -نآرقلا زاجم »

 .ها١٠5١-17ط -توربيب -ةلاسرلا ةسسؤم

 د نا



 ةيتكم -نوراه دمحم مالسلادبع قيقحل -يجاجزلل -ءاملعلا سلاجم 9

 .م19/87 -ةرهاقلا - يجناخلا

 -فزاعملا راد -١ط دع نوراه دمحم مالسلادبع قيقحت -بلعت سلاجي 9

 ها” -ةرهاقلا

 ةعبطم- ديمحلادبع نيدلا يبحع خيشلا نيقحت -يناديملل لاثمألا عمجم *

 .ه11/4 رصمب -ةداعسلا

 .م٠198 -توريب -بتكلا ملاع -ةعامج نبال يدرب راحلا ةيشاحو يدربراجلا

 قيقحت -ىنج نبال -اهنع تاحاضيإلاو تاءارقلا ذاوش هوجو نييبت يف بستحملا ©

 ىلعألا سلجملا -يبلش حاتفلا دبع .د -راجنلا ميلحلادبع .د -فصان يدجنلا يلع

 .(يناثلا ءزجلا) ه 1784 (لوألا ءزجلا) ه1785 -رصم - ةيمالسإلا نوئشلل

 ج :هرشنب ىنع - هيولاخ نبال -عيدبلا باتك نم تاءارقلا ذاوش يف رصتخم 9

 .رصم -ةرجهلا راد - رسارتشجرب

 رصمب يندملا ةعبطم -ركاش دمحم دومحم خيشلل -نآرقلا زاجعإ لخادم »

 .ها877 -١ط -ةدجو

 دايز دمحم :ةمح رت -نوماس يرفج -روطتلاو قباستلا :تايناسللا سرادم يوي

 .م1998 - ضايرلا -دوعس كلملا ةعماج -ةبك



 -ركفلا راد -يئارماسلا ميهاربإ .د -عقاوو ةروطسأ -ةيوحنلا سرادملا *.

 .م194817 -١ط -قشمد

 .م9857١ -دادغب ةعماج ةعبطم -يئيدحلا ةجيدخ .د -ةيوحنلا سرادملا ©

 .م ١4548 -ةرهاقلا -فراعملا راد -فيض يقوش.د -ةيوحنلا سرادملا ©

 بتكلا ةيريدم -بلح ةعماج -رودق دمحأ .د -ةيبرعلا ةغللا هقف ىلإ لخدملا » .

 ْ . ..م١1981 -ةيعماجلا تاعوبطملاو

 ةبتكم -ىسوم وبأ دمحم دمحم .د -يناجرجلا رهاقلادبع يباتك ىلإ لخدم »

 ْ .ها418-١ط -ةرهاقلا -ةبهو

 هللادبع .د -ةيناسنإلا مولعلاو ةيبرتلا يف يملعلا ثحبلا جهانم ىلإ لخدم «

 -تيوكلا -حالفلا ةبتكم -ميادلا دبع دمحأ دمحم .دو -يردنكلا نمحرلادبع

 م1

 .١ط -ةرهاقلا -فراعملا راد -ديسلا نمحرلادبع .د - ةيوجنلا ةرصبلا ةسردم

 -رامع راد -ينسح دومحم .د -يبرعلا وحنلا خيرات يف ةيدادغبلا ةسردملا »

 00 .ه59١ -١ط -ندرألا

 -هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةبتكم -يموزخملا يدهم .د -ةفوكلا ةسردم ٠

 .ها1ا/ا/ -1ط

 -قورشلا راد -مركم لاعلا دبع .د -ماشلاو رصم يف ةيوحنلا ةسردملا *

 هاآ٠4 -112-تزورب

 تا ولج



 ىفطصم .د -ةثيدحلا ةيوغللا تاساردلا ءوض يف ةيوحنلا بهاذملا ©

 .م19857 -ةمركملا ةكم -ةيلصيفلا ةبتكملا -يجرجنسلا

 ةرازو -يبانجلا قراط .د قيقحت -يرابنألا نب ركب يبأل - ثنؤملاو ركذملا ©

 .م 191/8 -دادغب -ةيقارعلا فاقوألا

 -ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت .يوغللا بيطلا يبأل -نييوحنلا بتارم »

 .ها11717/5 -رصم ةضب#

 ةدكم -ىسوم بأ دمع دمع د -يغالبلا سردلا لونعأ يف تاعجارم ©

 .ها) ١-5750 -ةرهاقلا -ةبهو

 ىنطولا سلجملا -ةفرعملا ملاع ةلسلس -ةدومح زيزعلادبع .د -ةرعقملا ايارملا ©

 .م' ٠ ١مقر.-تيوكلا -بادآلاو نونعلاو ةفاقثلل

 -١ط -ىسمد - رذديح يلع قيقحن -ساشخلا نبال -لمحلا حرش ٍق لجن رملا .

 .ما1/

 نب نمحرلادبع ةماش يبأل  زيزعلا باتكلاب قلعتت مولع ىلإ زيجولا دشرملا »

 .ه11748١ -توريب رداص راد جالوق يتلآ رايط :قيقحت - يسدقملا ليعامسإ

 يبابلا يسيع ةعبطم -نورخآو يلوملا داج دمحأ دمحم قيقحت -يطويسلل -رهزملا ©

 .ها847١ -ةرهاقلاب ىبلحلا

 ةعبطم -دمحأ رطاشلا دمحم قيقحت -يسرافلا يلع يبأل تايركسعلا لئاسملا ©

 .ها 17 -ةرهاقلا -يندملا

 مس 5و



 ملاع -يروصنملا رباج يلع .د قيقحت يسرافلا يلع يبأل -تايدضعلا لئاسملا ©

 00 .ها5٠5١ توريب بتكلإ

 تاعوبطم -يردحلا يفطصم قيقحت -يسرافلا يلع يبأل -ةروثنملا لئاسملا »

 ش ا .م985١ -قشمدب -ةيبرعلا ةغللا عمجم

 زكرم -تاكرب لماك دمحم .د قيقحت ليقع نبال دئاوفلا ليهست ىلع دعاسملا ©
 -ةمركملا ةكم -ىرقلا مأ ةعماج -يمالسإلا ثارتلا ءايحإو يملعلا ثحبلا

 0 ه4

 -لئاو راد -ةريامع ليلخ.د -يوغللا قيبطتلاو يوحنلا ريظنلا نيب ةفاسملا »

 00 .م١٠5 5 -ندرألا

 ليعامسإ دمحأ .د -ةيبرعلا ةيوغللا تاساردلا ةأشن يف مهتايرظنو نوقرشتسملا *

 ,. .م7١١1 -ندرألا -لئاو راد -ةريامع

 قيقحت -يدادغبلا يلع نب دمحأ رهاط يبأ مامإلل -رشعلا تاءارقلا يف رينتسملا »

 -يبد -ثارتلا ءايحإو ةيمالسإلا تاساردلل ثوحبلا راد -ودلا نيمأ راهع ةساردو

 .مآ0

 يودب دمحم :هيلع قلعو هل مدقو هققح -ناخرفلا نبال -وحنلا يف ىفوتسملا »

 .م1941/ -ةرهاقلا -ةيبرعلا ةفاقثلا راد -نوتخملا

 -نماضلا حلاص متاح .د قيقحت - بلاط يبأ نب يكمل -نآرقلا بارعإ لكشم ٠

 .ها780١ -دادغب ةعبط



 ركفلا راد -ةوابق نيدلا رخف .د -ءاضتقالا ةيرظنو -يوحنلا لماعلا ةلكشم ©

 1 .ها171١-١ط -قشمدح

 بادآلا ةيلك رشن -ةريرق قيفوت .د -برعلا ةاحنلا ريكفتو يوحنلا حلطصملا

 .م1٠٠1" -١ط -سنوت - يلع دمحم رادو -ةبونمب

 .د -يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىتح هروطت و هتأشن :يوحنلا حلطصملا ©

 .ما١11 -تابتكملا نوئش ةدامع - ضايرلا ةعماج -يزوقلا ضوع

 .د -وحنلاو ةغللا يف ثيدحلاب داهشتسالاو رثألاو ثيدحلا بيرغ مجاعم »

 ..م١١٠٠ -ةرهاقلا -يجناخلا ةبتكم -يواقرشلا ديسلا

 ليعامسإ حاتفلادبع .د قيقحت -كش هيلإ هتبست ينو .ينامرلل -فورحلا ناعم *

 .م 141/7 -رصم ةضبن يبلش

 -يجناخلا ةعبطم -ةعارق دومحم ىده .د قيقحت - شفخألل -نآرقلا يناعم ©

 .ه١١5١ -ةرهاقلا

 -رورسلا راد -راجنلا يلع دمحم. ذاتسألا قيقحت -ءارفلل -نآرقلا يناعم *

 .ةرهاقلا

 -ديلولا راد -يبلش ليلجلادبع .د هرشن -جاجزلل -هبارعإو نآرقلا يناعم © ظ

 .ها7١4١ ةدح

 راد -يومحلا توقايل -بيدألا ةفرعم ىلإ بيرألا داشرإ -ءابدألا مجعم ©

 .م١19 -توريب -ةيملعلا بتكلا

 دال



 ةعماج- مركم ملاس لاعلادبع.د -رمع راتخم دمحأ .د ةينآرقلا تاءارقلا مجعم ©

 .ماؤ40 ١485- -تيوكلا

 ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا ظافلألل مولعلا ةفسلفو قطنملا تاحلطصم مجعم »

 -رشنلاو ةعابطلا ايندل ءافولا راد -هللادبع يحتف دمحم .د -ةيئيتاللاو ةيسنرفلاو

 ش .م.7١٠1 -ةيردنكسإلا

 دمحم مالسلا دبع طبضو قيقحتب -سراف نبال -ةغللا سيياقم مجعم «

 .م1981 -ةرهاقلا -يجناخلا ةبتكم -نوراه

 -هللادبع وبأ زيزعلادبع .د -لماعلا ةيرظنو نييوحنلا دنع بارعإلاو ىنعملا ©

 فا ايدل

 ةمالعلا ةيشاح هشماهبو -ماشه نبال -بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم *

 .رصم -يبلحلا يبابلا يسيع ةعبطم -ريمألا
 هط .د فارشإ -رابجلادبع يضاقلل -ديحوتلاو لدعلا باوبأ يف ينغملا ©

 م1 -رشنلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا -نيسح

 -روزرز ميعن هيلع قلعو هشماوه بتك و هطبض -يكاكسلل -مولعلا حاتفم

 .م1987 -توريب -ةيملعلا بتكلا راد

 -ةلاسرلا ةسسؤم يناولحلا ريخ دمحم .د -يبرعلا وحنلا خيرات يف لصفملا »

 .م1919-توريب

 -ه.مه-



 ةغللاو ثارتلا يف تاحفص -يحانطلا دمحم دومحم روتكدلا ةمالعلا تالاقم ©

 . هها1١-١41715ظ -ةيمالسإلا رئاشبلا راد -بدألاو

 - ليخلا راد -نوراه دمحم مالسلادبع :قيقحت - سراف نبال -ةغللا نسياقم ©

 .تاوردب

 -ناجرملا مظاك : قيقحت -يناجرجلا رهاقلا دبعل -حاضيإلا حرش يف دصتقملا ©

 م187١ -قارعلا -مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو

 ىلعألا سلجملا - ةميضع قلاخلادبع دمحم .خيشلا قيقحت -دربملل بضتقملا »

 .ها780١ -ةرهاقلا -ةيمالسإلا نوئشلل

 .م19178 -توريب -ركفلا راد -نودلخ نبال -ةمدقملا *

 هللادبع -يراوجلا راتسلادبع دمحأ :قيقحت -يليبشإلا روفصع نبال برقملا ©

 -١ط -قارعلا -يمالسإلا ثارتلا ءايحإ -فاقوألا ناويد ةسائر -يروبجلا

 اه

 يروبجلا هللا دبعو -يراوجلا راتسلادبع دمحأ :قيقحت -روفصع نبال برقملا ©

 .ه4١"١1 -دادغب -ةيقارعلا فاقوألا ةسائر

 -نامهد دمحم قيقحت -ينادلل -راصمألا لهأ فحاصم موسرم ةفرعم يف عنقملا

 قمت هجم 1 طوع ةروصح دوكتلا لذ

 ةعبطم -لين دمحأ دماح .د -ةيوحنلا ةعانصلاو ىنعملا نيب نآرقلا بيلاسأ نم

 .رصم ةداعسلا
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 -يريهملا رداقلادبع...د. -ةاحنلا جهنم يف .ثحب -ةلمجلا .ىلإ ةملكلا نم «

 ١ .م1998سنوت -هللادبع نب ميركلادبع تاسسؤم

 ةفرعملا زاد -ليلخ .يملح .د -صوصنو ةسارد :يبرعلا وحنلا خيرات نم. ©

 .م19817 -ةيردنكسإلا -ةيعماجلا

 ٠ .م1917/8 -ركفلا راد -يناغفألل -وحنلا خيرات نم ©

 راد -ىسوف رمع نيدلا زع .د -ةيجهنم تافقو يمالسإلا خيراتلا اياضق نم «

 .ه4714١ -١ط -يمالسإلا برغلا

 ةبتكملا -ناحنطلا ليعامسإ .د -تاءارقلا و ةعبسلا فرحألا :نآرقلا اياضق نم ©

 .م 1917/4 -ةحودلا -ةيبرعلا

 رينم يزمر ..د -يرجملا يناثلا نرقلا يف :ئيوحنلا فينصتلا ريياغم نم »

 ناسحإ ذاتسألا ىلإ ةادهم ثوحب -ةفرغملا بارحم يف :باتك :نمض -يكبلعب

 .م19917 -توريب -رداص راد - سابع

 ميركلادبع نب دمحم نب دمحأل -ادتبالاو 'فقولا نايب يف ىدمحلا راثم ف

 .ه81١"11 -يبلحلا يبابلا يفطصم ةعبطم -ينومشألا

 حاتفلادبع.د- ثيدحلا ركفلا و يمالسإلا ركفلا يف يملعلا ثحبلا جهانم »

 -توربيب -ةيعماجلا بتارلا راد .يوسيعلا دمحم نمحر لادبع.دو -يوسيعلا دمحت

 :.م19910--5



 ملاعلا يف يملعلا جهنملا فاشتكاو مالسإلا' يركفم دتع ثحبلا جهانم »

 -توريب -رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد -راشنلا يماس يلع .د -يمالسإلا

 .ما14

 .د -برعلا ةفسالفو نيملسملا ءاملع نيب ةيناسنإلا مولعلا يف ثحبلا جهانم

 ..م١1191 -ةيردنكسإلا -عيزوتلا و رشنلا و عبطلل ةوعدلا راد -يملح ىفطصم

 -ءاضيبلا رادلا -ةفاقثلا راد -ناسح مامت .د -ةغللا يف ثحبلا جهانم »

 .م191/64 -برغملا

 راد -ةعكشلا يفطصم .د -بدألا مسق برعلا ءاملع دنع فيلأتلا جهانم ©

 . .م191/4 -توريب -نييالملل ملعلا

 دمحم اطع .د -نيرشعلا نرقلا يف يبرعلا ملاعلا يف يوحنلا سردلا جهانم »

 .م7١١٠1 -١ط -نامع -عيزوتلاو رشنلل ءارسإلا راد -يسرم

 نمض -ىسوم وبأ دمحم دمحم .د انخيشل -ةفرعملا ءانب يف انثالع جهانم »

 -ه١47١ةنس -ىرقلا مأ ةعماجب -ةيبرعلا ةغللا ةيلكب يفاقثلا مسوملا تارضاحم

 ٠ .مما8

 -يبرعلا ملاعلا راد -راجنلا ةفيطل .د -يبرعلا وحنلا ةيرظن نفل ةلزنم »

 م1١٠1 -يبد

 هللادبعو ءيفطصم ميهاربإ قيقحت - ينج نبال -ينزاملا فيرصت حرش فصنملا ٠

 .ه177/7 -ةرهاقلا -يبلحلا يبابلا يفطصم ةعبطم -نيمأ
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 ناميلس قيقحت -يلازغلا مامإلل -ملعلا زايعم :ىمسملا ةفسالفلا تفاهت قطنم ©

 .م ١1959 -ةرهاقلا- فراعملا راد -ايند

 دهعم -ةيقشمد فيفع .د -يبرعلا وحنلا ىلإ ةينفلاو ةيسيسأتلا تاقلطنملا »

 ....1- .٠ ..م1918 -توريب -يرعلا ءانإلا

 راق ةعماج تاروشنم -دازون نسحب. دمحأ .د -هيوبيس باتك يف يفصولا جهنملا ©

 .م19947 -١ظ -يزاغنب- سنوي

 ةيلك -بودجم نيدلا زع .د -ةديدج ةيناسل ةءارق :يبرعلا يوحنلا لاونملا »

 .م14948١-سنوت -ةسوس -ةيناسنإلا مولعلاو.بادآلا

 -هيمارم. فشكو هيواعد ريرحتل ليلج حرش هيلعو -يبطاشلل -تاقفاوملا »

 عيرشتلا حور ىلعو يلقعلا رظنلا يلع دمتعي اًيملع اًدقن هئارآ دقن و -هئيداحأ جيرختو

 .ةرهاقلا -ةفرعملا راد - زارد هللا دبع ملقب هصوصنو

 ميهاربإ دومح هسراهف دعأو هل مدق -هللا حتف ةزمح خيشلل -ةيحتفلا بهاوملا »

 .م 1997 -ةرهاقلا -ثارتلا راد ةبتكم -يناوضرلا

 نابعش ماعلا فارشإلاو عورشملا -اهحورشو ةتسلا بتكلا -نئسلا ةعوسوم ©

 .م19147 -ةوعدلا رادو ايكرت -لوبناتسإ ؛نوئحس راد -تروق

 نب يبنلادبعل -ءاملعلا روتسدب بقلملا -مولعلا عماج تاحلطصم ةعوسوم ©

 -جورجحد يلع :قيفحت مجعلا قيفر :فارشإو ميدقت - يركن دهحألا لوسرلادبع

 ا



 -مجعلا دمحم :ةيبنجألا ةمحرتلا -يدلاخلا هللادبع :يرعلا ىلإ يسرافلا صنلا لقن

 ظ ظ .م19891ل/ -نانبل ةبتكم

 دمحم يلع قيقحت -ينابزرملل -ءارعشلا ىلع ءاملعلا ذخآم يف حشوملا »
 .م1970 -ةرهاقلا -يبرعلا ركفلا راد -يواجبلا

 دقو >يلوبناتسالا يوارغنكلا نيدلا ردص .ذاتسألا -يفوكلا وحنلا يف يفوملا »

 .قشمدب يملعلا عمجملا هعبطو - راطيبلا ةجبم دمحم .ذاتسألا هيلع قلع

 ١ن)

 دمحأ لداغع خيشلا :هيلع قلعو هققح -يليهسلا مامإلل -ركفلا جئاتن ©

 .م1987 -توريب -ةيملعلا بتكلا راد ب-ضوعم دمحم يلع خيشلاو ؛دوجوملادبع

 ةفاقثلا ةرازو -رعاشلا ىسوم نسح .د -فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ةاحنلا ©

 .م٠198 -نامع -بابشلاو

 -تايآ ةعبطم -بيبح دمحم حاتفلادبع .د -ينعملاو ةعانصلا نيب يبرعلا وحنلا ©

 .ها814١ رصم

 -توريب - قداصلا راد -يئارماسلا ميهاربإ .د -ءانبو دقن يبرعلا وحنلا ©

 ش ما

 -يديبعلا دمحم ضوع نابعش -ليلحتلاو فيلأتلا جهانمو يبرعلا وحنلا »

 .م19894 -يزاغنب -سنوي راق ةعماج

 -30م



 راد -يحجارلا هدبع .د -جهنملا يف ثحب :ثيدحلا سردلاو يبرعلا وحنلا ©

 .ةيردنكسإلا -ةفرعملا

 يملعلا عمجملا تاعوبطم -يراوجلا راتسلادبع دمحأ -روتكدلل يناعملا وحن *

 .ها1 501 يقارعلا

 .ةرهاقلا -قورشلا راد -فيطللا دبع ةسامح دمحم . د -ةلالدلاو وحنلا »

 ةعبطم- ةفرع دمحأ دمحم :خيشلل- ةعماجلاو رهزألا نيب ةاحنلاو وحنلا »

 .رصمب ةداعسلا

 ميهاربإ :قيقحت -يرابنألا تاكربلا يبأل ءابدألا تاقبط يف ءابلألا ةهزن »

 .م 1186 ه١: -ةثلاثلا ةعبطلا -ندرألا -رانملا ةبتكم -يئارماسلا

 .د -يبرعلا يناسللا طاشنلا يف ةسارد :ثيدحلا يبرعلا يناسللا سردلا ةأشن ©

 .م١٠1 4 -ةرهاقلا -عيزوتلاو رشنلل كارتيا -شوكب ةمطاف

 -فراعملا راد -راشنلا يماس يلع .د -مالسإلا يف يفسلفلا ركفلا ةأشن »

 .م١19/8 -ةرهأقلا

 ركفلا راد -ةمالع لالط .د - ةفوكلاو ةرصبلا يتسردم يف يبرعلا وحنلا ةأشن ٠

 .م1557 -توريب -ينانبللا

 -ةرهاقلا -١ط -يواطنطلا دمحم خيشلل -ةاحنلا رهشأ خيراتو وحنلا ةأشن »

 .ه 84
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 دمحم يلع :ةعجارمو جيحصت -يرزجلا .نبال-رشعلا.تاءارقلا يف رشنلا ©...
 0 ] ظ .توريب - ركفلا راد - عابضلا

 برغلا راد -يريهملا رداقلادبع .د. -يبرعلا يوغللا ثارتلا يف. تارظن » .

 "001 ْ .م19197-١ط -توريب -يمالسإلا

 -قورشلا راد -خلملا سيمخ نسح .د.-يبرعلا وحنلا يف عرفلاو لبصألا ةيرظن ٠

 ..م1 ٠01 -نايع

 -خلملا سيح نسح .د -نيثدحملاو ءامدقلا نيب يبرعلا وحنلا يف ليلعتلا ةيرظن ©

 .م1١٠1 -نامع -قورشلا راد

 ىنعملا ةعانص نمض -روشاع فصننملل -بيكرتلا ةساردو لماعلا ةيرظن ©

 -ليربأ 717 ىلإ 14 نم ةيبرعلا ةغللا مسق اهمظن يتلا ةودنلا لامعأ -صنلا ليوأتو

 .سنوت -ةبونمب -بادآلا ةيلك - سنوت ةعماج ١44١- ةنس

 -يجناخلا ةبتكم -يضار ميكحلادبع .د -يبرعلا دقنلا يف ةغللا ةيرظن »

 .م١٠198 -ةرهاقلا

 كايررسب تراوكلا واذ -مولس رمات -يبرعلا دقنلا يف لامجلاو ةغللا ةيرظن »

 اا .ما41

 روظنم نم يبرعلا يوغللا ثارتلل ةيليلحت ةسارد :ميدقلا يبرعلا وحنلا ةيرظن ©

 م01 -ةرهاقلا -يرعلا ركفلا راد -نيهاش لامك .د -يكاردإلا سفنلا ملع
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 -ىسوملا داهن .د -ثيدحلا يوغللا رظنلا جهانم ءوض يف يبرعلا وحنلا ةيرظن ©

 .ها17١-108ط -ندرألا -ماسو ةبتكمو ريشبلا راد

 يكم دمحأ .د -ةيساسألا اهتاقوعمو اهروطتو اهتأشن :ينآرقلا وحنلا ةيرظن ©

 .م1814١ -ةمركملا ةكم -ةيمالسإلا ةفاقثلل ةيلبقلا راد -يراصنألا

 -ةفرعملا ملاع ةلسلس -فصان ىفطصم .د -ةيناث ةيرظن وحن -يبرعلا دقنلا »

 .100مقر -تيوكلا -بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا

 -توريب- ةيملعلا ةبتكملا -نيسح هط .د قيقحت -رفعج نب ةمادقل -رثنلا دقن ©

 ما

 (.ه)

 ثوحبلا راد -مركم ملاس لاعلادبع . د :قيقحت -يطويسلل- عماوشلا عمه »

 .ها٠9448١ -191/6 -تيوكلا -ةيملعلا

 )و(

 -هاروتكد ةلاسر -يرضخلا نيمألا دمحم .د -ينآرقلا مظنلا يف اهعقاومو واولا .

 .ينبتكمب ةخسن -ةيبرعلا ةغللا ةيلك

 ١١١1 -489) يمالسإلا ملاعلل يلوغملا قوقل ةيبيلصلا بورحخلا قئاثو ©

 ةسسؤم -ةدامح رهام دمحم -صوصنو ةسارد (يداليم -٠١41 1504 -ةيرجه

 .م 1947 -توريب -ةلاسرلا

-515- 



 -توريب -يفاسملا راد.-يشيبارطلا جروج -يمالسإلا يبرعلا لقعلا ةدحو ©

 مل

 قيقحت -يناجرجلا زيزعلادبع نب يلع يضاقلا -هموصخو يبا نيب ةطاسولا *

 -ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد -يواجبلا دمحم يلعو -ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم حرشو

 ..م1937-ةرهاقلا

 تالاقملا :اًيناث ©

 ءابب .د -(وحنلا لوصأ ين ثحب) لصألا ىلإ عوجرلا دعب عرفلا مكح ءاقبإ © .
 .ه114171 ةنس -1ع-١جم -ةيوغللا تاساردلا ةلجم -باهولادبع نيدلا

 تاساردلا ةيلك جم.-تائيلط يزاغ .د -صنلا.مهف يف يوحنلا ليوأتلا رثأ »

 .ه1 518 ةنس - ١6 ع -يبدب ةيمالسإلا

 -بادآلا ةيلك جم -نيرصاعملاو ءامدقلا نيب ةيبرعلا ةغللا يف فيرعتلا ةادأ ©

 .م9/57١ ةنس -7 ع-تارامإلا ةعماج

 .د -فالخلا لئاسم يف هتايعادتو يوحنلا باطخلا يف لصألا باحصتسا *

 -ةجيحللا وذ -لاوش -4ع -١حجم -ةيوغللا تاساردلا جم -ديس داعس

 "ا .م٠١١7ةنس -سرام -رياني -ه١ 41 ٠ةنس

 بادآلا ةيلك جم -يولعلا دمحأ .د -ةيبرعلا تايوغللا يف ثحبلا جهنم سسأ ©

 .م 14198 -ه1144١ ةنس - ١ع -ساف ةعماجب -ةيناسنإلا مولعلاو

- 599 - 



 ةلجمب ثحب - رعاشلا نسح .د -ليلعتو ليصأت :ةضوفرملا ةيوغللا لوصألا ©

 .م7١٠1 ةنس ح7 ع- 7١ جم - ندرألا - كومريلا ثاحبأ

 ةلجمب ثحب - نيدلا لامج ىفطصم .د - هقفلا لوصأب هتلصو وحنلا لوصأ *

 .م191/9 ةنسل ١ -ع -دادغبب -ةيرصنتسملا ةعماجلاب -هقفلا ةيلك

 نيدلا ملع دمحأ .د - ةيوحنلاو ةيهقفلا تاساردلا نيب عورفلاو لوصألا

 :اة5و هيك تيرلملا وزو ةياك تايلوس قرعلا

 -ناسح مامت.د -ةيبرعلا ةغللا يف هيلإ لوصولا لئاسوو -سبللا نمأ »

 .م195194 ةنس -ةرهاقلا -مولعلا راد تايلك تايلوح

 - ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح - ةاضقلا ناميلس .د - يبرعلا وحنلا يف تاهمألا »

 .م1498 ةنس ع

 ةيلك جم -ناندع ىفطصم .د -ةيوحنلا باوبألا يف ةيداحألا تاودألا تاهمأ »

 .ه1475 ةنس 77 ع -يبدب ةيمالسإلا تاساردلا

 ةنس -١ع -طابرلا -فقوملا ةلجم -يولعلا دمحأ .د -رظنلا ءايربكو ركفلا ةيآ ©

 .ما141/

 جم -يديبعلا ديشر .د -تايناسللا يف ةيوينبلاب هتلصو يوغللا ثحبلا »

 .م19/6 ةنس -7 ع -دادغب -ةيرصنتسملا
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 فلخ,. نب فسوي ..د -ةياردو ةياور ةيروينزلا ةلأسملا ةساردب ةياغلا قيقحت «

 ةدعقلا وذ -78ع -يبدب .-ةيب رعلا و ةيمالسإلا تاساردلا ةيلك جم -ينواسيعلا

 0 ش 0 | .م)1١١ ربمسيد -ه6

 تاساردلا ةلجم -مساجلا دومحم .د -هتعيبطو هفيرعت -يوحنلا ليلحتلا »

 ٠ .م7١١٠5 ةنس -ع -يبدب -ةيبرعلاو ةيمالسإلا

 ةغللا عمجم ةلجم -حورف ورمع.د .ةسارد -ىتح ةملكو -يوغللا ثارتلا »©

 ش .م19187 -ةنس -49ع -ةرهاقلاب ةيبرعلا

 -يداليملا نماثلا نرقلا نم يبرع يوحن) يماالسإلا يبرعلا يوحنلا ثارتلا ©

 دمحم ..د -ةيبرعلا ىلإ هلقن -رتراك ج ليئاخيم ملقب (تايناسللا خيرات يف ةمهاسم

 . , .” 4 ؛ص -تابراقمو تالاكشإ يبرعلا مجعملا -هباتك يف -يوازمحلا داشر

 دمحأ دلو دمحم .د -ريسفتلا يف وحنلا لامعتسا يف ةرظن -ليوأتلاو بيكرتلا ©

 .م 1998 ةنس -15ع-4١ ةنس - ةفاقثلل ةيبرعلا ةلجملا -باب

 ها 577 ةنس

 مأ ةعماج جم -بيرغلا ديزيلا وبأ دمحأ .د -يوحنلا ماظنلا راطإ يف ميغنتلا ©

 00 اها141ا/ ةنس-5١ع-ىرقلا

 ةلجمب ثحب - ديؤملا ةزئاف .د - اهيف بيكرتلا رثأو ةبكرملا يناعلا فورح «

 ١7. جم ىرقلا مأ ةعماج

 و



 ةفرعملا ةلجم -رعولا نزام .د -؟ ةينهذ مأ ةيعامتجا يهأ -ةيبرعلا ةغللا ةموكح

 .م19194 ةنس -418 ع-ةيروسلا

 ثحب -ىيتفم دمحأ تنب ةجيدخ .د -يبرعلا لامعتسالا يف ضيقنلا لع لمحلا ©

 .ها 1470 ةنس -!"ع7١ -خم -ةعيرشلا مولعل ىرقلا مأ ةعماج ةلجمب

 ديلاقت رممْؤم -ةزمح نسح .د -ةيبرعلا ةيرظنلا ةدحوو يوحنلا فالخلا »

 .م7١٠1ةنس -تيوكلا ةعماج -بادآلا ةيلك -ةيبرعلا ةفاقثلا يف فالتخالا

 -ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا -هدبع دواد .د - ردقملا لصألا نع عافد *

 ش .١ع١جم تيوكلا

 ةنس -5١ع -رطق -ةيبرتلا ةلجم -ىسوملا داهن .د -وحنلا جاهنم مسر يف يأر »

 مم

 ةغللا عمجم ةلجم -يدنجلا نيدلا ملع دمحأ .د -ةاحتلاو ءارقلا نيب عارصلا »

 .م 1917/7 ةنس -1ا/ ج -ةرهاقلاب ةيبرعلا

 -بادآلا ةيلك ةلجم - ديعس ديمحلادبع دمحم .د - نييوحنلا دنع ةرورضلا ©

 . م1915 ةنئس - ؛ جم -ضايرلا

 - ىشرقلا دامح نب دمحم .د - ةيبرعلا يف هناظمو ةدحاو ةريتو ىلع بابلا درط ©

 .19ع-85١ جم -ىرقلا مأ ةعماج ةلجم

 ةعماج ةلجم -يراصنألا يكم دمحأ .د -يمرضحلا قحسإ يبأ نب هللادبع ©

 .م١ #4 ةنسد 4ع -موطرخلاب ةرهاقلا

 ا و



 .دو -يليمجلا فيطللادبع .د -قيلعتو ةمجرت -هيوبيس باتك يف اًمترد نورشع «©

 .م14/41/ ةنس- ١جم -١ع -دروملا ةلجم -نماضلا متاح

 تايلوح -يريهملا رداقلا دبع .د -فصولاو ديعقتلا نيب هيوبيس باتك »

 .م1917/4 ةنس -١١ع -ةيسنوتلا ةعماجلا

 ةنس - 7 ع -5 جم -لوصف ةلجم -ناسح مامت .د -ةثادحلاو ةيبرعلا ةغللا »

 م1164

 ةنس ريمسيد ١ع 5 جم لوصف جم - ناسح مامت .د - يبدألا دقنلاو ةغللا ©

 .م11

 .م19/0 ةنس - "دلجم - ١ع -لوصف ةلجم -يبرعلا نايبلا يف ىنعملاو ظفللا ٠

 ةيلك ةلجم -ةيناثعلا فحاصملا يف ةينآرقلا تالكلا نم همسر فلتخا ام »

 .ها 570 ةنس مرحم -075ع-تيوكلاب -ةيمالسإلا تاساردلاو ةعيرشلا

 -ىسوملا داهن .د -يبرعلا وحنلا خيرات يف ةدوقفملا ةقلحلا :باتك يف ةعجارم »

 :.م19417 ةنس - 0ع -! مجم -ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا

 -ىرقلا مأ ةعماج ةلجمب ثحب -مساجلا دومحم .د -ةيوحنلا ةدعاقلاو ىنعملا ©

 ش .ه1 570 ةلس -ةجسحلا وذ -737ع-11/ج

 ثوحب جم -مساجلا دومحمو -لطج ىفطصم .د -يوحنلا ليوأتلا موهفم »

 .م19960 ةنس -15ع -بلح ةعماج

 كد



 لهانملا ةيلج -يناوللا ريخ دمحم -يبرعلا وحنلاو تايناسللا يف ةلمجلا موهفم .

 .م15 ١7 ةنس - -1 7ع -ةيبرغملا

 ةلمجم - حاتفلادبع.ةزع . د -هيوبيس دنع يوحنلا ركفلا ف ةعراضملا موهفم 6

 .م11984 ةنس "ع ١ جم -ةغللا مولع

 -بويأ 55900 .د -برعلا دنع .يوغللا ليلحتلل ةيساسألا تاموهفملا ©.

 .١ج -5١جم -برغملا -يبرعلا ناسللا جم

 .م 141/4 ةنس (ةيناسنإلا مولعلا ثدحأ ةينسلألا) 8 -0ع -يبرعلا ركفلا ةلحم

 -يبدألانفقوملا ةلجم -ةيبرعلا ةغللا يف ةلمجلا بيكرت ةسارد نأشب تاظحالم ©

 . 1907 ةنس -برعلا باتكلا داحتا -قشمد -1714-5*17 :ناددعلا

 .م19/88 ةنس -٠1ع -ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح -روشاع فصنملا -ةيوحنلا

 ةغللا ةيلك ةلجم -عيبر هللادبع .د -ةيبرعلا ءاملع دنع يملعلا جهنملا حمالم نم .٠

 ةغللا عمجم جم -ةريامع دمحأ ليعامسإ .د -يوغللا ثارتلا يف ليصأتلا جهانم .

 .م1998 ةنس -0 4 ع -يندرألا ةيبرعلا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم جم .- روكدم ميهاأربإ 3 -يبرعلا وحنلاو وطسرأ قطنم .٠

 .م ١967 ةنس -#/ ج -ةرهاقلاب

 سا ا



 ديشر .د ةمجرت -افيتسيرك ايلوج -ةيسنرفلا ةقرشتسملل -يبرعلا وحنلا ©
 .م107 -ه1 577 ةنس - ع -4 جم -ةيوغللا تاساردلا ةلجم -بيبحلب

 ةيلك جم -حلاص جاحلا نمحرلادبع .د -وطسرأ قطنمو يبرعلا وحنلا ©

 .م 1975 ةنس -١ع -رئازجلا ةعماج -بادآلا

 وحنلا -فصان ىفطصم .د -زاجعإلا لئالد يف ةءارق -رعشلاو وحنلا ©

 ..م1981ةنس -7 ع -١جم -لوصف ةلجم -زاجعإلا لئالد يف ةءارق -رعشلاو

 -ةيرصنتسملا ةلجمب ةسارد -دهاز يزاغ ريهز .د -تاءارقلاو نويوحنلا »©

 .ها14501١/ ةنس ١6- ع -دادغب

 راريج -يسنرفلا قرشتسملل -هيوبيش باتك ءوض يف يبرعلا وحنلا ةأشن »

 .ه1448١ ةنس - ١ع -يندرألا ةيبرعلا ةغللا عمجم جم -وبورت

 دمحم .د -ناسح مات باتك لالخ نم -ىنعملاو لكشلا نيب يوغللا ماظنلا 8

 .م141/8 ةنس -19/ع -ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوحب ةلاقم -فيرش نيدلا حالص

 2٠١ -9ج -قشمدب يملعلا عمجملا جم -يوارلا هط -وحنلا يف ةرظن ©

 .م 1951 ةنس-- ٠١ حم -سمش نيع ةعماج -بادآلا ةيلك تايلوحو

 ةلجم -يناليجلا مالحأ .د -ةرصاعملا ةيبرغلا تايناسللا يف يبرعلا ثارتلا نم تايرظن ٠

 -١1ع -دلجم -ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل لصيف كلملا زكرم -يوغللا تاساردلا

 ها 570 ةلس

 47م



 -قشمد.-ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم -يناولحلل هيوبيس باتك يف ةرورضلا ةيرظن ٠

 .ها 14٠١ ةنس -١ج +00 جم

 .م1995 ةنس -98ع-١٠١ جم - تيوكلا

 ةيبرعلا ةلجملا -دومص يدامح .د -مظنلا ةلأسم ىلإ دوع -ثارتلا ةءارقو دقنلا ٠

 ّْ .م 1491 ةنس -7 4ع -ةفاقثلل

 ةراضح ةلجم -ىسوملا داهن. .د -هباتك يف هيوبيس جهنم يف ةيعاتجالا ةهجولا »

 .م١ ا: ةنس - قشمد -مالسإلا
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 نيدلجملا تاعوضوم سرهف -

 لوألا دلجملا تاعوضوم سرهف

 ةحفصلا عوضوم لا

 0 ةمدقملا#

 34 .يوحنلا ركفلا لخادم :ديهمتلا#

 701 : ميهافملا :الوأ

 سيكس :يوحبلا ركفلا فيرعتو ركفلا موهفم -

 34 .وحنلاو يوحنلا ركفلا نيب قرفلا -

 5 .وحنلا لوصأو يوحنلا ركفلا نيب قرفلا -

 ٠ .يوحنلا ركفلا طباوض حلطصم -

 3و :ةأشنلا - اناث

 ف 2  .يوحنلا ركفلا ةيلوأ #

 6:  :يوحنلا ركفلا ةلاصأ *

 05 .ينانويلا قطنملا ىلع يوحنلا ركفلا ءانب ةلوقم فيز - ٠

 058  ركفلا ةلاصأ ىلع فقي هيوبيس باتكل يلخادلا ءانبلا يف لمأتملا -

 .يوحنلا

 1١ .ليلخلاب قاحسإ نب نينح لاصتا ةقيقح يف مهو -

57 



 عوضوملا

 7 وطصرا قطنمو يبرعلا وحنلا نيب مادصلا -

 ””.المغ نكي ملايوحنلا ركفلا يف يلخادلا ءانبلا -

 ةرلا دبي ينابقلا رمقلا و نحلم راع راغمرا للاخ“ 0

 ثلاثلا نرقلا دعب ىتح وطسرأ قطنم يوحنلا ركفلا ضفر -

 !!يرجملا

 :ةيفصولاو ةيرايعملا نيب يوحنلا ركفلا#

 .ةيوغل ال ةيلقع تارابتعا ىلع موقي يوحنلا ركفلا نأ ىوعد -

 .اهيهجو دحأ تابثإ دصقب "ةيفصولا"و "ةيرايعملا" ةيئانث حرط -
 ةمكحم ريغ ةثيدحلا تاساردلا تلغش يتلا ةيئانثلا هذه نأ قحلاو -

 .ءانبلا

 .”ةيفصولا"و "ةيرايعملا" نيب ضقانت ةمث سيل -

 .ميدقلا يوحنلا ركفلا ىلع يرايعملا جهنملا ةبلغ بابسأ -

 يذلا مهمالك يف برعلا ةئطخت نم نورثكي ةاحنلا نأ ىوعد -

 .هلقن حص

 وعدل هلِم ىشفات هوس تانك ق تاحلطسلا ةعرصد

 ماكحألا ليبق نم سيل ةيوغللا رهاوظلل ةاحنلا فصو -

 ةيضرفلا

1035 

 ةحفصلا

1 

38 

 ف

7 

 ,ى

 ملا

0 

 م1

113 

0 
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 ةحفصلا عوضوملا

 لادن ش ش :ةيرظنلا ةدحوو يوحنلا ركفلا *

 ل .يوحنلا فالخلا ةأشن -

 ٠١5 يف نينيابتم نيباطخ لكشي ميدقلا يوحنلا ركفلا نأ ىوعد -

 .كلذ يف نيثدحملا عسوتو ةغللا سرد

 116 ثدحم رمأ نييوحنلا تافالخ ىلع "ةسردم" حلطصم قالطإ -

 ل

 ١١4 ميدقلا نيب ةاحنلا اهسايسأ ىلع فنص يتلا ريياعملا يف نيابتلا -

 .ثيدحلاو

 ١١7 " مادختسال ةيعورشم يطعي ام يبرعلا يوحنلا ريكفتلا يف سيل -

 .ةيوحنلا تافالخلا ىلع "سرادم" حلطصم

 ل .ةيوحنلا بهاذملا نيب ةلصاف دودح كانه نكت مل -

 ل ."ةيوحنلا سرادملا" دوجو ىلع اليلد سيل فالخلا -

 5 .ةيوحنلا بهاذملا نيب "ةيرظنلا"و "جهنملا ةدحو" -

 5  لوصأ نم نيثدحملا نم ريثك هصلختسا ام ضعب ةقد مدع -

 .يوحنلا فالخلا

 نط .يوحنلا ركفلا خيرات يف "ةاحنلا ىلع درلا" باتك ةناكم -

 10 .ةدحاو ةيركف ةموظنم ىلع مئاق يبرعلا يوحنلا ريكفتلا -
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 عوضوملا

 :يوحنلا ركفلا تاقلطنم :اًنلاث

 :ةيركفلا تاقلطنملا#

 . يرسل كل اهوع ودب وقرن ةيضق "' ماهفإلاو مهفلا" (أ) .

 . .هب دبعتي نيد عرشلا مولع يف وحنلا -

 ربل كارلا عرق ألا كانا وع يوعدلا لداخل

 ؟يمالسإلا

 :ةغللا ماظن (ب)

 اهتيسدقو ةيبرعلا ماظنا يف ركفتلا ىلع مئاق يوحنلا ركفلا -

 .اهزاجعإ بتارمو

 .كساهتم ءانيو قسانتم لك "يررعلا ناسللا" -

 .ةغللا ماظن نايب يف "يوحنلا ليلعتلا" ةيمعأ -

 ٠ :لامعتسالاو ةدعاقلا ةيئانث (ج)

 . .يوحنلا ريكفتلا يف لامعتسالاو ةدعاقلا نيب قرفلا رهاظم -

 .ةيبرعلا يف ناسللا ةينبو ةغللا ماظنل يديرجت ميظنت ةاحنلا لمع -

 اًعاستاو اًروجت هنع لودعلاو "لصألا" نع ةاحنلا ثيدح -

 :ةيجهنملا طباوضلا#

 .جهنملا ةبيغ يف كرحتي ال ملعلا -
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 عوضوملا

 . .:ملعلا حيتافم يه ةثالث ناكرأ ىلع موقي يوحنلا ركفلا جهنم -
 .مالسإلا 5

 1 .:.ئمالكلاو يهقفلا يلوصألا باطخلاو يوحنلا باطخلا عطاقت -

 .ةلماش ةجيتنل صلخي ال ةيرظن يدهم يدتبم ال يذلا ركفلا -

 .ةيرظن لوصأ ءانب يضتقت ةيملع ةسرامم يأ -

 يبرغلا وحنلا ةيرظن ةاحنلا اهيلع ىنب يتلا ةيملعلا راظنألا -

 .ةثالث

 :جهنملا طباوض :لوألا بابلا#

 ' :ءارقتسالا :لوألا لضفلا

 اهمالك يف برعلا ةقيرط ءارقتسا ىلع يوحتلا ركفلا موقي -

 اهباطخ دوهعمو

 .يوحنلا ءارقتسالا اهيلع.ماق يتلا لوصألا -

 .تسلا لئابقلا ةروطسأو يوحنلا ديعقتلا -

 ضسعب تاضارتعا ىلع درلاو ةياغلاو جهنملا نيب قفاوتلا -

 :نيدحملا

 .يبرعلا وحنلا يف دهاشلا ةفسلف -
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 ةحفصلا
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 عوضولم ا

 .نآرقلا عم يبرعلا وحنلا ةعيطق ىوعد -

 ."ينآرقلا وحنلا ةيرظن " ىوعد -
 :ةينآرقلا تاءارقلاو يوحنلا ركفلا *

 ."حلطصملا ريرحت" تاءارقلا موهفم -

 .ةلوبقملا ةءارقلا ريياعم -

 .تاءارقلا دقن ةكرح ةيادب -

 .ةينآرقلا تاءارقلا نم ةاحنلا فقوم -

 .ذاشلاو اهنم رتاوتملا :ةينآرقلا تاياورلا لكب ةاحنلا ةيانع -

 .ءارقلاو ةاحنلا جهنم نيب قرفلا -

 .ثالث تايوتسم ىلع موقي تاءارقلل ةاحنلا دقن -

 .تاءارقلا دقن يف ليلق ريغ بيصن نييرصبلل امك نيبفوكلل -
 .ميركلا نآرقلا ةياحل ةلواحم ناك تاءارقلل ةاحنلا دقن -

 .يخيراتلا اهراطإ يف جلاعت نأ يغبني تاءارقلا دقن ةكرح -

 .نيتم ريغ ساسأ ىلع ةمئاق ةاحنلا ىلع نيثدحملا ةلمح -

 .تاءارقلا نيب ةلضافملا نم ةاحنلا فقوم -

 .تاءارقلا رتاوت ةقيقح -

 .ةينارقلا تاءارقلل ةاحنلا جاجتحا -
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 0 موضوملا
5 

 ا رشلا يوبنلا ثيدحلاب داهشتسالاو يوحنلا ركفلا *

 اهروضي امك يوحنلا ركفلا يف ةيثيدحلا ةعيطقلا ةيلاكشإ -

 :نطويسلا

 .ةيلاكشإلا هذه اراثأ نم لوأ نايح وبأ هذيملتو عئاضلا نبا -

 ريغو ةقيقد ريغ ثيدحلاب داهشتساللا ةاحنلا كرت ىوعد -

 .ةملسم

 .يوحنلا سردلا يف ثيدحلا ةلق بابسأ -

 .كلذ يف نايح يبأ ىلع ذرلاو ىنعملاب ثيدحلا ةياور ةهبش - ش

 .كلذ يف نيثدحملا ىلع درلاو ينيدلا زرحتلا ةهبش -

 .نيملكتملا بهاذمب رثأتلا ةهبش -
 دعاوقو فيرشلا ثيدحلا وحن نيب قارتفالاو قافتالا نطاوم -

 .ةاحمنلا

 ةيوغل راظنأ نع ثيدحلل نيرخأتملا ةسارد تفشك له -

 ؟ةديدج

 .ةيلاكشإلا هذه يف ثحابلا يأر -

 حاحصلا بتك راشتتا هرم اجلا ةدافتسا مدع بابسأ -

 :نيايللو
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 ةحفصلا عوض وملا

 لالا/  اًريبك اًريغت تدهش ةاحنلا دنع جاجتحالا رداصم نأ ىوعد -

 .نيرخأتملا دي ىلع

 8 :برعلا مالكب داهشتسالاو يوحنلا ركفلا#

 8١"  برعلا مالك ىلع ةيوغللا ةرهاظلا ربس يف يوحنلا ركفلا مايق -

 ْ .اًرثنو ارعش

 584  نيسمخلا تايبألا ةروطسأ يف ةرظنو قيثوتلاو دهاوشلا -

 ."باتكلا" يف ةلوهجملا

 انحأيا ةاحنلا رييغت معز ىلع درلاو تاياورلا ددعتو دهاوشلا - 1

 ٠ ةيرعشلا تاياورلل

 6 .ةعنصلاو عضولا ةروطسأو دهاوشلا -

 فدا 000 :سايقلا :يناثلا لصفلا

 دق .يوحنلا ءانبلا يف ةمهم ةزيكر سايقلا -

 123 .امهنيب طلخلا زوجي ال ناموهفم هل يوحنلا ركفلا يف سايقلا -

 رق .يسايقلا غوصلاو يوحنلا سايقلا نيب قرفلا -

 ةرقز :يوحنلا ركفلا يف سايقلا طباوض *

 فر .لقنلاب تبثت امنإو سايقلاب تبثت ال ةيوحنلا ماكحألا -

 1 .برعلا مالك نم موهفملا وأ عومسملا دري ايف سايقلا زوجي ال -

17 



 عوضوملا

 .درطملا ريثكلا ىلع سايقلا مايق -

 .هنوداعي الؤ ردانلا ليلقلا نوضفري ال ةاحنلا -

 .يوحنلا ّنسردلا يف تعاش تاحلطصم -

 [ى ةيددعلا ةرثكلا ىلع دمتعي نكي مل سايقلا يف ةاحنلا جهنم -

 .نيثدحملا دنع عاش

 .سايقلا فلاخي ام ةجلاعم يف ةاحنلا جهنم -

 .ليوأتلا لبقي عامسب حيحصلا سايقلا دري ال -

 :يبرعلا وحنلا يف ذوذشلا ©

 .ةحاصفلا يناني ال ذوذشلا -

 .هيلع ساقي الف عامسلا ىلع روصقم ذاشلا -

 .هيف فرصتي ال ذاشلا -

 .ىلوأ ناك ذوذشلا ريغ ىلع ظفللا لمحي نأ نكمأ اذإ -

 :يبرعلا وحنلا يف ةرورضلا

 .رثنلا ةغلو رعشلا ةغل :نيب قرفلا ميدقلا يوحنلا ركفلا كاردإ -

 .هيلع روهمجلا درو كلام نبا دنع ةرورضلا موهفم -

 .هب حصت هجو اهم لواحي يهو الإ ةرورض نم ام -

 ال يذلا مالكلا اهببسب زوجي نأ "رئارضلا" ماكحأ نم سيل -
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 عوضولملا

 .يوحنلا ركفلا يف ةرورضلا هجوت يتلا سسألا -

 .ةجح لعجي نأ زوجي ال ةرورض نوكي ام -

 ةءارق وأ ةجه قفاوت يلا رئارضلا نم يوحنلا ركفلا فقوم -

 .ةينارق

 :ليلعتلا :ثلاثلا لصفلا

 .رومأ هيلإ عفدي يوحنلا سردلا يف ليلعتلا -

 .يوحنلا سردلا يف للعلا موهفم -
 .ليلخلا رصع يف اهتيادب نكت مل للعلاب ةاحنلا ةيانع -

 مح سيل هنأ للع نم هنوجرختسي ام ىلإ نورظني ةاحنلا -
 .ةتباثلا ةقيقحلا

 .للعلا نم عاونأ ةثالث نيب يوحنلا ركفلا زيم -

 .نيملكتملا الو ءاهقفلا للعك تسيل ةاحنلا للع -

 .يوحنلا سردلا يف ةلعلا لوصأ -

 فيفختلا امه نيتزيكر ىلع يوحنلا سردلا يف ليلعتلا موقي -

 .قرفلاو

 . :لقثلاو فيفختلا ةلع :اًلوأ

501 

 عمال

 ىف

 ها

 5ك

05 



 عوضوملا

 :كلذ ليصفتو ةعبرأ ريياعم ىلع لقثلاو فيفختلا ةلع موقت -

 .يتوصلا رايعملا (أ)

 .يلامعتسالا رايعملا (ب)

 .يلوطلا رايعملا (ج)

 .ينهذلا رايعملا (د)

 .لقثلا ىلإ اًنايحأ ةيبرعلا حونج -

 :ةفلاخملا وأ قرفلا ةلع :اًيناث

 ام هل عضو مث نمو "روظحم سبللا" :ةدعاق ىلع موقت ةيبرعلا -

 .هليزي

 .يوحنلا سردلا يف تامالعلا ىوتسم ىلع قرفلا -

 :فينصتلا تامالع )١(

 .اًرومأ فينصتلا تامالع ىلع ةاحنلا بتر دقو

 :بارعإلا تامالع (7)

 .ةيفرصلا ةينبلا ىوتسم ىلع قرفلا -

 :وحنلا ةيرظن راطإ يف يف ليلعتلا :اًيناث

 .ةغلل يوحنلا ماظنلا ريسفت -

 .ةيبرعلل ةيلكلا ةموظنملا طابنتسا -
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 ةحفصلا عوض وملا

 4 .قيبطتلاو ريظنتلا نيب طبرلا -

 هو .نورعلا 'ردعلا هر لن ةئاقإ <

 ي# »مو
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 ةيرظنلا طباوض :يناثلا بابلا #

 :لماعلا :لوألا لصفلا

 .لماعلا ةركف لصأ -

 .ملكتملا وه يوحنلا ركفلا يف لماعلا -

 :ةثالث ربياعمل اًمفو لماوعلا فينصت -

 .ىنعملاو ظفللا رايعم -

 .ةيعرفلاو ةلاصألا رايعم -

 :فعفلاو ةوقلا راعمد

 :يوحنلا سردلا يف لماعلا ةركف مكحت يتلا طباوضلاو لوصألا

 :بيكرتلاو دقعلا ©

 .بيكرتلاو دقعلا موهفم -

 لمجلا يف يناعملا فالتخال سيئرلا ببسلا بيكرتلاو دقعلا -

 .لوقلا جرادمو

 تاحلطصمب يوحنلا سردلا يف هيلإ راشي بيكرتلاو دقعلا -

 .ىرخأ

 سيل بارعإلا نأ دكؤي تالوقم نم هعبتي امو لصألا اذه -

 .ثيدحلا سردلا يف عاش امك اًظفل

 انتي

1١ 
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 ف

4 
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 .يوحنلا سردلا يف ساسأ نكر ةلمجلا نأ دكؤي لصألا اذه -

 ."وحنلا ناعم" :حلطصمب فرع ام هنع دلوتي لصألا اذه -

 :ءاضتقالا ©

 .ءاضتقالا موهفم -

 .يوحنلا سردلا يف تاحلطصم نم لصألا اذهب قلعتي ام -

 ش .لومعملا ٌلماعلا ءاضتقا نود لمع ال -

 .رخآلا يف لمع امهدحأ يف لمعو نيئيش ىضتقا ام -

 .ةيونعملا لماوعلا يفني ال ءاضتقالا -

 :صاصتخالا »

 .هريغ نود هب دبتسا اذإ سنجلا يف لماعلا لمعي -

 .فورحلا لمع نع ةاحنلا ثيدح يف لصألا اذه زربي -

 .صاصتخالا ةلوقم دقن -

 ٠ :ةبترلا ©

 نع وردمي تالومتلاو لماونلا نع مهيدح ىف ةاحسلا +

 ٠ .تبأث لضأ

 .نيرمأل يوحنلا ركفلا يف ةبترلا تمزتلا -

 .بتارملا ضقنو ميدقتلا بجوي ام -

 .فورظلاب عسوتلا -
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 0غ .ةيمهألا ةياغ يف يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ةبترلا موهفم -

 1١ :طلستلا ©

 لَ .طلستلا موهفم -

 ”١١  يلالدلا قفاوتلا طرشب الإ لومعملا ىلع لماعلا طلست نكمي ال -

 لح .ىنعملا يف داسف ىلإ ٌدؤي ل اذإ الإ لومعم ىلع لماع طلستي ال -

 ١1١م ميمص نم وهف نييغالبلا دنع رهتشا نإو لصولاو لصفلا -

 .يوحنلا سردلا

 م ةنيزمأ انمألا اذه لفت اسلا برع

 نض :يوحنلا سردلا يف هرهاظمو ماعلا عاطقنالا »

 1, .مالكلا ردص تاودألا نم هل امع ةاحنلا ثيدح -

 1/ .نإ ةزمه يف رسكلاو حتفلا طباوض نع ةاحنلا ثيدح -

 ١١9 ال يتلاو بارعإلا نم لحم اهل يتلا لمجلا نع ةاحنلا ثيدح -

 .اه لحم
 ١55 فطعلا فورح يف فانئتسالاو عطقلا نع ةاحنلا ثيدح -

 . .حلطصملا اذه ريرحتو

 1. .عباوتلا يف عطقلا نع ةاحنلا ثيدح -

 ١ :ةطاسولاو ةرشابملا ©

14 



 :ةلعساو النو ةرشابم هلومعم ىلإ لماعلا ىضُفي نأ لصألا -

 * ئرمأ طئاسو ةمث لبرحلا فورح لاجم يف ةيدعتلا رصحنت ال -

 0 . 2 .يوحنلا سردلا يف

 يقل ا ايل د د لا

 .ةثالث رصانع ىلع بارعإللا موقي -

 ٠ .لماعلا هبلجي ام لوح ةاحنلا فالتخا -

 .طباوض ةدع لصألا اذه ىلع ةاحنلا ىنب -

 :لمعلا عناوم »

 .رخآ لحم ىلإ لحم نم مسالا لقنو ءاغلإلا -

 .مسالا لحم ىلع ةظفاحملاو يظفللا قيلعتلا -

 .ةياكحلا -

 .يظفللا لمعلا نم عنمت مالكلا يف ةيظفل تادايز ماحقإ -

 :لماعلا ةركف دقن ©

 .نيهجو نم لماعلا ةركف ىلع نيثدحملا ضارتعا -
 .لماعلا ةركف نع اليدب اهرابتعاب ناسح مامت روتكذلا ةيرظن -

 :لماعلا ةركف دقن ىلع درلا ©

 حرطظ بارعإلا تاكرح لوح ءامدقلا ةركفل نيثدحملا حرط -

 .قيفد ريغ
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 هب لاق ام يه ناسح مامت روتكدلا اهب لاق يتلا نئارقلا ةيرظن -

 .ءامدقلا

 نئارقلاب لوقلا نإ :هلوق يف ناسح مامت روتكدلا ةقد مدع -

 .صخرتلا ىلإ يدؤي

 .بارعإلا بلق يف نيينايبلاو ةاحنلا فالتخا -

 .ةرهاظلا هذه يف لوقلا قيقحت -

 رثكأ نم يبرعلا يوحنلا ماظنلا رهوج يه لماعلا ةيرظن -

 .هيف ةفارط رهاظملا

 :عرفلاو لصألا :يناثلا لصفلا

 .يوحنلا سردلا يف ةيئانثلا هذه ةيمهأ -

 .باحصتسالاب فرعي امو ةلوقملا هذه نيب قرفلا -

 :عضولا لصأ )١(

 .عضولا فيرعت -

 .ةيدانسإلا تابكرملا عضو يف ءاملعلا فالتخا -

 نم ةغلل هريظنت نم ريبك بناج يف يوحنلا ركفلا قالطنا -

 .عضولا يف ثحبلا

 هباب نع جرصخو هلصأ نع ذش اهب ديعقتلا يف رابتعالا سيل -

 .عضولا لصأو ةغللا نوناق يف ءاج ام ىلع لب
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 :تادرفملا يف عضولا لصأ : اّلوأ

 .نيأدبف

 .ةدرجملا اوصأ ىلإ تادرفملا عاجرإب دارملا -

 .ةضوفرملا لوصألا -

 ٠ .برعلا مالك يف ضوفرملا لصألا روهظ -

 : .هنع لودعملا لصألا ةفرعم اهنالخ نم نكمي يتلا لئاسولا -

 .لصألا اذه يف ةاحنلا طباوض -

 :ةيدانسإلا بيكارتلا يف عضولا لصأ : اًيناث -

 .لصألا اذهم دارملا -

 .ةيبرعلا يف ملكلا ماسقأ نيب يلقعلا ميسقتلا -

 يف "عسوتلا"و "ليوأتلا" ةركف روهظ يف لصألا اذه رثأ -

 .يوحنلا ركفلا

 :ةدعاقلا لصأ )١(

 .لصألا اذهب دارملا -

 .بايلا اذه يف ةاحنلا طباوض -

 ش :سايقلا لصأ (*)

 .حلطصملا ريرحت -

147 

 51 نم تادرفملا يف عضولا لصأ نايب يف يوحنلا ركفلا قلطنا -
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 .ةلعلا سايقب دارملا -

 .هبشلا سايقب دارملا -

 نكس ياو يداي لكل نة ب

 "يزيل"

 .يوحنلا سردلا يف ةيباشملا طباوض -

 ."همدعو ريظنلا" :حلطصمو ريظنلا ىلع لمحلا نيب قرفلا -

 .درطلا سايق -

 .لمحلا سايقو سايقلا نيب قرفلا -

 ةدع يوحنلا سردلا يف هب داريو قلطي لمحلا حلطصم -

 .ةوجعو

 لمحلاو ظفللا ىلع لمحلاو ىنعملا ىلع لمحلا نيب قرفلا -

 .عضوملا ىلع

 .لمحلا نم نييرخأ نيتروص هركذ يف يطويسلا عم ةفقو -

 اذه نأ نم هيلإ بهذ اهيف مراكملا وبأ يلع روتكدلا ةشقانم -

 5.ةاحنلا يمدقتم دنع افورعم نكي مل سايقلا نم نوللا

 :بابلا لصأ (:)

 هل وحنلا باوبأ نم باب لك نأ يوحنلا ركفلا يف رقتسا -
 جذامنو عورف هناودأ يقابو لصألا يه ةادأ هيفف تاودأ
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 .كلذ

 :قاقحتسالا لصأ (0)

 :لضالا اذ ةازملا

 .ءامسألا يف لصأ بارعإلا -
 .فورحلاو لاعفألا يف لصأ لمعلا -

 .لوصألا ال عورفلا ةمالعلا قحتسي يذلا -

 .ةلاصألاب مسالا هقحتسيام -

 .ةلاصألاب لعفلا هقحتسيام -

 .ةلاصألاب فرحلا هقحتسيام -

 نكمتلاو ةيولوألا ىنعمب لصألا (1)
 .لصألا اذه يف نييوحنلا تالوقم نم -

 :يخيراتلا لصألا (0)

 روطتلا عبتت يوحنلا ركفلا يف ثحبلا دكو نم نكي مل-

 .ةيوغللا ةرهاظلل يخيراتلا

 تيايو اًهضار لسألا انه ريظي د

 .لصألا اذه طباوض -

 .نيثدحملا دنع ةيعرفلاو ةلاصألا ةلوقم دقن -

 .دقنلا اذه ةشقانم -
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 .يوحنلا سردلا يف عرفلاو لصألا نيب ةقالعلا طباوض ©

 :(وحنلا نع جورخلا وحن) يوخنلا ليوأتلا »

 .  .يوحنلا سردلا يف ليوأتلا موهفم -
 :ةئالث رونأل يوتا ىلإ يوحنلا ركفلا أجل -

 .يوحتلا نسردلا يف ليوأتلا روص -

 :ريدقتلاو فذحلا

05 3 

 .نيراطإ يف بولسألا اذه ةاحنلا جلاع -

 .لصألا فالخ ةاحنلا دنع فذحلا -

 .ليلدب الإ فذح ال -

 .فوذحملا ريدقت طباوض -

 ش :ةدايزلا ©

 .يوحنلا ركفلا يف ةدايزلا موهفم -

 .ةدايزلا ةدئاف -

 هذه يف لوقلا ريرحتو ميركلا نآرقلا يف دئازلا دوجو -

 .ةلأسملا

 .يوحنلا سردلا يف ةدايزلا طباوض -

 :ريخأتلاو ميدقتلا »

 .طباوضو الوصأ بابلا اذهل ةاحشلا درج ّ
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 . .ليوأتلا بيلاسأ نم بولسألا اذه نأ ركنأ نم ةشقانم -

 .ليوأتلا يف نييوحنلا جهنم نم اسيل ةرورضلاو ذوذشلا -

 .يوحنلا ركفلا يف ليوأتلا طباوض -

 :يوحنلا ليلحتلا يف يجراخلا دعبلا :ثلاثلا لصفلا

 وحنلا ةيرظن اهيلع تراد يتلا رواحملا ثلاث دعبلا اذه لثمي -

 .يبرعلا

 امت رثكأ هديدحتو ىنعملا صيصخت يه يبرعلا وحنلا ةفيظو -

 .هميظنتو ىنبملا طبض يه

 .اًريظنتو اًيلأت يوحنلا سردلا يف يماسأ رصنع ىنعملا -

 :بارعإلاو ىنعملا ©

 .يوحنلا سردلا يف ناعم ىلع لاود بارعإلا تامالع -

 .ىنعملا مهف دعب الإ ميقتسي ال بارعإلا -

 .هيلع رطيسمو بارعإلا ىلع مكاح ىنعملا -

 .ىنعملا لكشت يف اهرودو ةيبارعإلا ةمالعلا ريغت -

 .ةيوحنلا ةفيظولا حيضوت يف مهم رود نم ةلالدلا هب موقت ام -

 بارعإلا هيجوت يف زراب رود نم ةلالدلا هب موقت ام - -

 .ةدحاو ةهجو ىلإ هفرصو

 .رخآ ىلع يبارعإ هجو حيجرت يف ةلالدلا رثأ -
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 3 .يناعملا ددعتب ةيوحنلا هجوألا ددعت -

 ل :تارعالاو ىتنلا تالق

 دل -  .ىنعملا ريسفتو بارعإلا ريدقت نيب قرفلا -

 5 ..ىتعملاو بارعإلا نيب.ةقالعلا ضرتعت تاهبش -

 58645 :لماعلاو ىنعملا ©

5 

 1” .ىنعملا ةاعارم ىلع اهرواحم مهأ يف تماق لماعلا ةركف -

 510  يوحنلا سردلا يف ةطبضنم لومعملاو لماعلا نيب ةقالعلا -

 ٠ .ةلالدلا ةماقتساو ىنعملا ةحصب

 440 يف رظن وه امنإ تالومعملاو لماوعلا نيب ةقالعلا يف رظنلا -

 صنلا لخاد تاملكلا نيب ةقالعلا

 40١0  لزعمب مالكلاو رعشلا مهف نع وهف وحنلا مهف نسحي مل نم -

 كلب :سايقلاو ىنعملا ©

 407 يف عرفلاو لصألا نيب ةقالعلا ف ايساسأ ارصنع ىنعملا دعي -

 سايقلا

 407 2 ضععب ىلع المح لماوعلا ضعب لمع يف حوضوب اذه رهظي -

 يونعملا هبشلا نم برضل
 404  ىنعملا داسف مدعب ةموكحم يوحنلا ركفلا يف سايقلا ةيلمع -

 5 ا/



 : يوحنلا مكحلاو ىنعملا ©

 ةيوحنلا ماكحألا يف اماع الصأو اطباض ىنعملا دعي -

 ىلع موسقي بيكارتلا ىلع مكحلا يف يوحنلا ركفلا جهنم -
 ةثالث رصانع

 همظن ةنيهر هحبقو هنسحو هتلاحتساو مالكلا ةماقتسا -

 .ركفلا جرادم يف هتحصو

 مكحلل يوحنلا ركفلا يف يفكي ال هدحو ظافلألا ماظتنا -

 .بيكرتلا ةحصب

 امو "ةغل دعاوق" وه ام نيب يوحنلا سردلا يف لخادتلا -

 ”ركف نيناوق" وه
 .ىمادقلا انييوحن ةسارد يف ةرهاظ ركفلاب وحنلا ةقالع -

 :ةدعاقلا لصأ نع لودعلاو ىنعملا «

 لمأتلا نم ءيشب لصألا نع لودع لك دنع ةاحنلا فقو -

 .هيلع ةبترتملا يناعملا لوح

 ىنعمل الإ لصألا نع لدعي الأ يوحنلا سردلا لوصأ نم -
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 .مالكلا يف فرصت

 .ةثالث رومأب طورشم يوحنلا سردلا يف ريخأتلاو ميدقتلا -

 .يوحنلا سردلا يف فذحلا طباوض -

 اهيناعم اًنيبم يناعملا تاودأ دنع يوحنلا سردلا فوقو -

 اًقفو لصألا نع اهيف جرخت يتلا يناعملا نم ةلمجو ةيلصألا

 .قايسلا تايضتقمو ضرغلا تابلطتم

 :قيقد ريغ دقن يوحنلا ركفلل نيثدحملا دقن ©

 .مالكلل ةنوكملا رصانعلا ةكرحب يوحنلا ركفلا ينع -

 ةلزنم مالكلا اهيف لزنتي يتلا تاقالعلاو ىنعملا لتحي -

 :يرعلا وحنلا ةيزظن يف ةقومرع

 صنلا لخد تباغو تسبتلاو تهات اذإ ةيوحنلا تاقالعلا -

 .ضومغلاو ةلاهجلا بيدارس يف هلك

 .ةمئاخلا

 .ةينفلا سراهفلا

 .عجارملاو رداصملا تبث

 .تاعوضوملا سرهف
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